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Provided 
Part of the research and analysis of sources 
     I came out of the politics of history and we must refer to it to identify the 
communities and the emergence of political parties, this is essential to study 
the historical understanding of the subject which we are about, because 
history shows us the light detector on the ideas and principles of the political 
parties and the extent of its impact on society. 
    There are several factors played a role in the formation of political parties 
can be identified as factors in social, economic, ideology, religious, local, and 
the desire to change the ruling classes with another has increased thanks to 
the spread of democracy. 
     Characterized the era (1958 1968) sharply political conflict, this conflict has 
given great importance in the maturation and release of political thought, but 
it did not receive the necessary attention because most of the writings were 
partial, it may be that the political reservations. That the history of Iraq is full 
of events as it is full of currents of political and intellectual who played a major 
role in the instability of Iraqi society, especially the Arab community in general, 
so all what has been written about the history of Iraq did not mention to the 
ideas and methods of political parties in Iraq and the extent of its impact on 
political life are his writings are incomplete, So I thought I and the desire of 
being honest to study political life in Iraq for their relationship to the close 
nature of Iraqi society, parties are is known as the product of the community 
affected by it and affecting it, any other words that the parties are a reflection 
of the conditions of society the political, economic and social development at 
the time headed the historical studies at the present time to re‐ writing 
contemporary history of Iraq for the period that preceded the fall of the 
regime before 2003, and to the availability of appropriate conditions that will 
help and properly on the research and analysis in complete freedom, as well as 
the emergence of facts and the writings of a new was well known to 
researchers prior to that because it was banned, so it became necessary to 
establish the facts historical in its proper and objective to show the true 
picture of the historical research, therefore, this study re‐read that era with a 
new vision and a realistic view is far from fanaticism and intellectual Alajdalogi 
whatever their source of intellectual scientific way sober and realistic analysis 
in the spirit of independent far from the desires and purposes. 
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    According to the scientific method used in scientific research and custom 
academic has used in the writing of this study (descriptive analytical method) 
and divided into an introduction and five chapters and a conclusion, it was the 
first chapter is a prelude to the study, he divided the researcher period before 
the 1958 revolution into three sections, the first partisan life in Mandate era 
(1921 1932) and the second in the era of independence (1933 1945), while the 
third was confined in the period (1946 1958) and divided the political parties to 
opposition parties and parties of power in support of the authority of the 
religious parties. 
    And included a second chapter on the role of political parties in a front of the 
National Union and the role of political parties in the organization of the Free 
Officers and the first chapter a key role to the position of political parties after 
the 1958 revolution, as well as to the rivalry of political parties and the position 
of the Communist Party after raising the slogan of participation in governance. 
     The third chapter, the issuance of search Societies Act and its impact on 
political life and the most important political parties that vacationed 
government which was addressed to the parties that rejected the government 
vacationed as well as parties that have not submitted applications for 
incorporation. 
    The chapter deals with the fourth takeover of the Baath Arab Socialist Party 
in the February 8, 1963 against the ruling and the actions of the National 
Guard in the treatment of people and then was to address the causes that led 
to the fall of the Baath and the position of parties, of which as well as the 
position of the parties of the policy of Abdul Salam Muhammad Arif and Abdul 
Rahman Mohammad Arif. 
    Devoted Chapter V to discuss the position of the political parties of the 
Kurdish issue and the issue of Kuwait, has divided the study the situation of the 
Kurdish issue to position them in the era that preceded the 1958 revolution 
and the era from 1958 1963 and finally the era of 1963, 1968, either the issue 
of Kuwait studied the researcher's position of political parties claim of Abdul 
Karim Qasim annexation of Kuwait. 
    The approach also requires historical research has been devoted to the 
thesis conclusion Showing the most important findings of the researcher. 
   Adopted the thesis on the multiple and varied sources come in the forefront 
of documents Library and Archives, which code an (d. K. F), which provided the 
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researcher a great deal of information as captured documents to the 
Commission on the party's history (earlier) symbolized by the (l. C. H) 
Chairperson of the importance in providing information and special reports, 
private security, which followed the activities of political parties. 
    The documents published were two types of the first publications official 
government, including the speeches of leader Abd al‐Karim Qasim in addition 
to the publications issued by the ministries of foreign affairs, justice, culture, 
and the second includes documents of political parties, publications and 
curricula, as well as the struggle of the Baath issued by the Cultural Office in 
the national leadership of the Baath Arab Socialist Party. 
     And returned thesis to a number of personal notes of those who 
participated in the making of the events or have lived them aside and consider 
it a researcher with caution and scrutiny, including memoranda of Bahauddin 
Nouri and warrants full Chaderchi, notes Zaki charity, notes Mohamed Hadid 
and notes Sobhi Abdul‐Hamid and others. 
     The researcher is keen to follow the messages and Alatarih university being 
worthy of consideration and attention comes in the forefront of a thesis Alia 
Mohammed Hussein al‐Zubaidi tagged (political developments in Iraq in 1963, 
1968) and a thesis Bashar al‐Hassan Yousef tagged (Islamic movements of 
contemporary historical study political) and a message Ibrahim Abdel Qader 
Mohammed tagged (political activity of the Independence Party and the 
National Democratic Iraq in 1952, 1959), and a message called for Haider 
Abdul‐Jabbar tagged (the Kurdish question in the Iraqi documents) and others. 
    Thesis and adopted many of the studies of foreign and comes in the 
forefront of the book is marked by Hanna Batatu 
"The old social classes and the revolutionary movements of Iraq" new jersey, 
1978. 
Has been translated into Arabic in 1992, wrote three separate books told me 
where the second (Communist Party) and third (the Communists and the 
Ba'athists and Free Officers) information for most of the many chapters of the 
thesis, the book is marked by Dan Orobl 
  Iraq under Qasem ‐ Apolitical history, 1958 ‐ 1963 praeger pall Mall, 
Jerusalem, 1969. 
He has translated God Zarzis open to Arab lawyer in 1989 and the thesis that 
information reported in the period before 1963. 
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    The Arabic books of great benefit not less than the sources mentioned, 
including the book Abdel Fattah Ali Bhutanese (Iraq study in the internal 
political developments in 1958, 1963) which addressed the political parties and 
cited a wealth of information about, either book Laith Abdul Hassan Al‐Zubaidi 
(Revolution July 14, 1958 in Iraq ) and he had a position in most of the chapters 
of the thesis as far as the rather clear from the objective in addition to the 
totalitarian nature of the binder. 
   Also benefited from the thesis titled Encyclopedia (Encyclopedia of July 14) of 
the author Khalil Ibrahim Hussein, which included a lot of facts and documents. 
   As reported Thesis a lot of Iraqi newspapers and Arabic, and is useful in 
detecting trends and trends at the time as well as follow‐up everyday of the 
facts and speeches and statements by leaders of political parties as well as a 
tool of expression of public opinion and government performance, as reported 
Gazette researcher to publish all laws and government decisions issued at the 
time. 
    Does not want the researcher to justify its failure in this study, difficulties 
accustomed to the researchers mentioned in the introductions to their 
messages and Atarihhm university, but in fact the difficulties can not be denied 
in any way, especially that most libraries lack the most basic services and some 
newspapers are missing and found the mostly torn and in need of a national 
campaign to restore what can be repaired in addition to the devastation of the 
libraries with most of the events of 2003 and the result of arson and the 
occurrence of most of the documents of political parties, however, people so it 
was not easy to obtain these documents as well as the absence of most of the 
witnesses who contributed to making the events. 
    We have had some good people have an important role in getting the 
documents and publications of some political parties and Aaratna for their 
books and documents from their own libraries. 
    Finally, the researcher his thesis in the hands of his teachers Distinguished 
Chairman and members of the defense committee who honored Bmnaqsthm 
of this effort the practical humble pray to Allah to obtain satisfaction, 
acceptance, listening researcher with pleasure to their feedback value and 
their views of sound and Adavathm because it will increase them sober and 
scientific status of historical prestige in the library Iraqi historical and God help 
and strength. 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 المقدمة 

 اطار البحث وتحليل المصادر 

يام المجتمعات      لقد خرجت السياسة من التاريخ والبد لنا من الرجوع إليه لتبيين ق

ونشوء االحزاب السياسية ، فهذه الدراسة التاريخية اساسية لفهم الموضوع الذي نحن 

بصدده ، فالتاريخ ضوء كاشف يدلنا على أفكار ومبادئ االحزاب السياسية ومدى تاثيرها 

 . على المجتمع 

مل     هناك عوامل عديدة لعبت دورها في تكوين احزاب سياسية يمكن حصرها في عوا

اجتماعية ، اقتصادية ، ايديلوجية ، دينية ومحلية ، كما أن الرغبة في تغيير الطبقات 

 . الحاكمة باخرى ازدادت بفضل انتشار الديمقراطية 

بحدة الصراع السياسي ، وقد اعطى هذا ) 1968 ـ 1958 (الحقبة     اتسمت 

 لم تحظ باالهتمام الصراع اهمية كبرى في انبعاث ونضوج الفكر السياسي ، إال انها

أن تاريخ . الالزم الن اغلب الكتابات كانت جزئية ، قد يكون ذلك لتحفظات سياسية 

العراق حافل باالحداث كما هو حافل بالتيارات السياسية والفكرية التي لعبت دورا كبيرا 

في عدم استقرار المجتمع العراقي خاصة والمجتمع العربي عامة ، لذا فكل ما كتب عن 

يخ العراق ولم يتطرق إلى أفكار ومناهج االحزاب السياسية في العراق ومدى تاثيرها تار

يت وبرغبة صادقة لدراسة الحياة  كتاباته ناقصة ، لذا أرتأة تُعدعلى الحياة السياسي

الحزبية في العراق لعالقتها الوطيدة بطبيعة المجتمع العراقي ، فاالحزاب كما هو 

 أن االحزاب هي انعكاس اخرى به وتؤثر فيه ، أي بعبارة معروف نتاج المجتمع تتاثر
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الوضاع المجتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الوقت الذي اتجهت فيه الدراسات 

التاريخية في الوقت الحاضر إلى اعادة كتابة تاريخ العراق المعاصر للحقبة التي سبقت 

لظروف المناسبة التي تساعد وبشكل فر اا ، وذلك لتو2003سقوط النظام أي قبل سنة 

 ظهور حقائق وكتابات جديدة كانت فضال عنسليم على البحث والتحليل بحرية تامة ، 

خافية على الباحثين قبل ذلك النها كانت محظورة ، لذا أصبح من الضروري وضع 

الحقائق التاريخية في وضعها الصحيح والموضوعي حتى تظهر الصورة الحقيقية للبحث 

اريخي ، لذا فان هذه الدراسة تعيد قراءة تلك الحقبة برؤية جديدة ونظرة واقعية بعيدة الت

كل البعد عن التعصب الفكري وااليديلوجي مهما كانت منابعها الفكرية باسلوب علمي 

 . رصين وتحليل واقعي بروح مستقلة بعيدة عن االهواء واالغراض 

 في لمي والعرف االكاديمي فقد استعملتلع    وحسب المنهج العلمي المتبع في البحث ا

وقسمتها إلى مقدمة وخمسة فصول ) المنهج الوصفي التحليلي(كتابتي لهذه الدراسة 

وخاتمة ، كان الفصل االول عبارة عن تمهيد للدراسة ، فقسم الباحث الفترة التي سبقت 

 ـ 1921 ( إلى ثالثة اقسام ، االولى الحياة الحزبية في عهد االنتداب1958ثورة 

، اما الثالثة فكانت في الفترة ) 1945 ـ 1933(والثانية في عهد االستقالل ) 1932

وفيها قسمت االحزاب السياسية إلى احزاب معارضة ) 1958 ـ 1946(المحصورة 

 . للسلطة واحزاب مساندة للسلطة واحزاب دينية 

بهة االتحاد الوطني لى دور االحزاب السياسية في تشكيل ج الفصل الثاني ع    واشتمل

ودور االحزاب السياسية في تنظيم الضباط األحرار واولى الفصل دورا اساسيا إلى 

 إلى تناحر االحزاب  ، فضال عن 1958ية بعد قيام ثورة موقف االحزاب السياس

 . السياسية والموقف من الحزب الشيوعي بعد أن رفع شعار المشاركة في الحكم 
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ثره على الحياة الحزبية واهم ا، فقد بحث صدور قانون الجمعيات و     اما الفصل الثالث 

 إلى االحزاب التي  من خاللهاالحزاب السياسية التي اجازتها الحكومة وتم التطرق

 .  االحزاب التي لم تقدم طلبات التاسيس فضال عنرفضت اجازتها الحكومة 

 1963 شباط 8راكي في     وتناول الفصل الرابع استيالء حزب البعث العربي االشت

تم التطرق إلى من ثم قومي في معاملتهم الشعب ولعلى الحكم وتصرفات الحرس ا

 موقف االحزاب من فضال عناالسباب التي ادت إلى سقوط البعث وموقف االحزاب منها 

 . سياسة عبد السالم محمد عارف وعبد الرحمن محمد عارف 

 السياسية من القضية الكردية وقضية     وخصص الفصل الخامس لبحث موقف االحزاب

 الحقبةلى الموقف منها في دراسة الموقف من القضية الكردية عالكويت ، فقد قسمت ال

 ـ 1963 من الحقبة واخيرا 1963 ـ 1958 من الحقبة ثم 1958التي سبقت ثورة 

 ، اما قضية الكويت فدرس الباحث موقف االحزاب السياسية من مطالبة عبد 1968

 . م قاسم بضم الكويت الكري

    وكما يقتضي منهج البحث التاريخي فقد كرست خاتمة االطروحة لعرض أهم النتائج 

 . التي توصل اليها الباحث 

   اعتمدت االطروحة على مصادر عديدة ومتنوعة تاتي في مقدمتها وثائق دار الكتب 

شيء الكثير من والتي قدمت للباحث ال) و. ك . د (والوثائق والتي رمز لها بـ 

) ح. ت . ل (يرمز لها التي ) سابقا(المعلومات كما احتلت وثائق لجنة تاريخ الحزب 

ة في تقديم المعلومات وخاصة التقارير االمنية الخاصة التي تابعت نشاطات اهمية رئيس

 . االحزاب السياسية 

الرسمية ومنها     اما الوثائق المنشورة فكانت على نوعين االول المطبوعات الحكومية 

خطب الزعيم عبد الكريم قاسم باالضافة إلى المنشورات التي اصدرتها وزارات الخارجية 



‐ 11 ‐ 
 

 نشوراتها ومناهجها ، فضال عنوالعدل والثقافة والثاني يضم وثائق االحزاب السياسية وم

نضال البعث الذي اصدره المكتب الثقافي في القيادة القومية لحزب البعث العربي 

 . ي االشتراك

نع ص     ورجعت االطروحة إلى عدد من المذكرات الشخصية من الذين شاركوا في 

االحداث أو عاشوا جانبا منها ونظر اليها الباحث بحذر وتدقيق ومنها مذكرات بهاء الدين 

نوري ومذكرات كامل الجادرجي ، ومذكرات زكي خيري ، ومذكرات محمد حديد 

  .ومذكرات صبحي عبد الحميد وغيرها 

     كان الباحث حريصا على تتبع الرسائل واالطاريح الجامعية كونها جديرة بالدراسة 

واالهتمام وياتي في مقدمتها اطروحة علياء محمد حسين الزبيدي الموسومة بـ 

واطروحة بشار حسن يوسف ) 1968 ـ 1963التطورات السياسية في العراق (

ورسالة ابراهيم )  دراسة تاريخية سياسيةالحركات االسالمية المعاصرة ـ(الموسومة بـ 

النشاط السياسي لحزب االستقالل والوطني الديمقراطي (عبد القادر محمد الموسومة بـ 

المسالة (، ورسالة طالب عبد الجبار حيدر الموسومة بـ ) 1959 ـ 1952في العراق 

 . وغيرها ) الكردية في الوثائق العراقية

عديد من الدراسات االجنبية وياتي في مقدمتها كتاب حنا     واعتمدت االطروحة على ال

 بطاطو الموسوم 

"The  old  social  classes  and  the  revolutionary movements  of  Iraq  " 
new jersey , 1978 .  

 في ثالثة كتب منفصلة حيث افادني الكتابان الثاني 1992وقد ترجم إلى العربية سنة 

بمعلومات كثيرة ) ن والضباط االحرارالشيوعيون والبعثيو(والثالث ) الحزب الشيوعي(

 الغلب فصول االطروحة ، وكتاب اوربل دان الموسوم 
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  Iraq  under Qasem  – Apolitical  history  ,  1958  –  1963  praeger  pall 
Mall , Jerusalem , 1969 .  

ذي افاد االطروحة  وال1989وقد قام بترجمته جرجيس فتح اهللا المحامي إلى العربية سنة 

  . 1963بمعلومات في الفترة التي سبقت سنة 

    وكان للكتب العربية فائدة كبيرة ال تقل عن المصادر المذكورة ومنها كتاب عبد الفتاح 

الذي ) 1963 ـ 1958العراق دراسة في التطورات السياسية الداخلية (علي البوتاني 

 وفيرة عنها ، اما كتاب ليث عبد الحسن تطرق إلى االحزاب السياسية واورد معلومات

 فكان له موقع متميز في اغلب فصول ) في العراق1958 تموز 14ثورة  (الزبيدي

 . االطروحة التسامه بقدر واضح من الموضوعية باالضافة إلى طابعه الشمولي الموثق 

 خليل لمؤلفها)  تموز14موسوعة (   كما استفادت االطروحة من الموسوعة المعنونة بـ 

 . ابراهيم حسين والتي ضمت الكثير من الوقائع والوثائق 

   كما افادت االطروحة كثيرا من الصحف العراقية والعربية ، وتكمن فائدتها في كشف 

الميول واالتجاهات العامة حينذاك فضال عن متابعتها اليومية للوقائع وخطب وتصريحات 

اداة للتعبير عن الراي العام وعن االداء قادة االحزاب السياسية باالضافة إلى انها 

الحكومي ، كما افادت جريدة الوقائع الباحث لنشرها كافة القوانين والقرارات الحكومية 

 . الصادرة حينذاك 

    ال يريد الباحث أن يبرر تقصيره في هذه الدراسة بصعوبات اعتاد الباحثون على 

 ولكنها في الواقع صعوبات ال يمكن ذكرها في مقدمات رسائلهم واطاريحهم الجامعية

انكارها باي حال من االحوال والسيما أن اغلب المكتبات تفتقر إلى ابسط الخدمات كما 

أن بعض الصحف مفقودة وان وجدت فان اغلبها ممزقة وبحاجة إلى حملة وطنية العادة 

 2003 ما يمكن اصالحه باالضافة إلى الدمار الذي حل باغلب المكتبات نتيجة احداث
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 من السهل لم يكنمتعمد ووقوع اغلب وثائق االحزاب السياسية بيد اشخاص لذا لوالحرق ا

الحصول على هذه الوثائق باالضافة غياب اغلب شهود العيان ممن ساهموا في صنع 

 . االحداث 

 في حصولي على وثائق ومنشورات بعض االحزاب     لقد كان لبعض الخيرين دور مهم

 . نا لما لديهم من كتب ووثائق من مكتباتهم الخاصة السياسية واعارت

 واعضاء لجنة ته بين يدي اساتذته االفاضل رئيس    اخيرا يضع الباحث اطروح

المناقشة الذين اتشرف بمناقشتهم لهذا الجهد العملي المتواضع سائال المولى عز وجل أن 

القيمة وارائهم السديدة ينال الرضا والقبول ويستمع الباحث بكل سرور إلى مالحظاتهم 

واضافاتهم الن ذلك سيزيدها رصانة علمية ومكانة تاريخية مرموقة في المكتبة التاريخية 

 . العراقية ومن اهللا العون والتوفيق 

                                                                       الباحث   
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 ) 1932 ـ 1921(ي عهد االنتداب الحياة الحزبية في العراق ف

أحزاب سياسية ) 1921 ـ 1914(      لم تكن في العراق في عهد االحتالل البريطاني 

منظمة ، أو كتل حزبية معترف بها من قبل السلطة المحتلة لذا ال يصح تدوين شيء عما 

 . يسمى بالحياة الحزبية في العراق مدة الحكم المذكور 

نتداب البريطاني على العراق وقبل صدور قانون الجمعيات عام  بعد اعالن اال       

 ، كانت هناك محاوالت لتاسيس احزاب سياسية ، ففي النصف الثاني من عام 1922

 راجع جماعة من الوطنيين في الكاظمية وبغداد وزارة الداخلية ودائرة المندوب 1921

حزب ( حزب سياسي باسم السامي البريطاني في العراق الستحصال الموافقة بتاسيس

وفي الثامن من  . )1(إال ان مجلس الوزراء اقر تاجيل قيام االحزاب ) النهضة العراقية

 تقدم كل من صدر الدين الكاظمي ومحمد الكاظمي ، واحمد الشيخ داوود 1922اذار عام 

.  "الحزب الوطني العراقي"وغيرهم بطلب إلى وزارة الداخلية لتاسيس حزب سياسي باسم 

إال ان هذا الطلب رفض من قبل السلطات المسؤولة لعدم وجود قانون رسمي يسمح 

  . )2(بتاليف احزاب سياسية 

 تموز ، صدر قانون الجمعيات في عهد وزارة عبد الرحمن النقيب الثانية ، 2       في 

ووضع القانون عقوبات صارمة على أي تجمع لم تصدر به اجازة رسمية، وفي ضوء 

 : االحزاب السياسية طلباتها إلى وزارة الداخلية الجازتها ذلك قدمت 

 
 
 
 
 

                                          
  . 72 ، ص1986 ، بيروت ،  1عبد الرزاق محمد اسود ، موسوعة العراق السياسية ، المجلد السادس، ط )1(
 11 ، ص1983 ، بيروت ،  2، ط1958 ـ 1918عبد الرزاق الحسني ، تاريخ االحزاب السياسية في العراق  )2(

 . 
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 : الحزب الوطني العراقي 

 طلبا إلى وزارة الداخلية للموافقة )1( قدم سبعة من السياسيين 1922 تموز 28    في 

وارفقوا مع طلب التاسيس " الحزب الوطني العراقي"على تاسيس حزب سياسي باسم 

  . )2(ثاني من اب وافقت وزارة الداخلية على طلب التاسيس منهاج الحزب ، وفي ال

 اب 22قدم الحزب مع حزب النهضة العراقية مذكرة إلى الملك فيصل األول في      

 طالبوا فيها بالكف عن التدخل البريطاني في األمور االدارية ، وتاليف وزارة من 1922

  . )3(لنيابي االكفاء، وعدم عقد اية معاهدة قبل تاسيس المجلس ا

    استغل المندوب السامي البريطاني مرض الملك فيصل األول واجراء عملية الزائدة 

زب الوطني الدودية له ، فاتخذ اجراءات عديدة السكات المعارضة منها اغالق الح

  . )4(هما إلى جزيرة هنجام وحزب النهضة ونفي زعماء

 سنوات على غلق الحزب ، شعر بعض بعد عودة المنفيين من جزيرة هنجام ومرور     

الوطنيين بضرورة تاسيس حزب سياسي وطني يجمع شملهم ويوحد كلمتهم فقرروا 

 طلبا إلى وزارة )5(وقدمت هيئة التاسيس " حزب الجمعية الوطنية"تاسيس حزب باسم 

 ، وبعد ان اجازت الوزارة تاسيس الحزب ارتأت الهيئة 1928 شباط 27الداخلية في 
                                          

لشيخ داوود ، بهجت زينل ، مولود مخلص ، حمدي الباجه جي ، محمد مهدي جعفر أبو التمن ، احمد ا: وهم  )1(

 . البصير ، وعبد الغفور البدري 
 ؛ 32ـ31 ، ص1978 ، بغداد ، 1 ، ط1932 ـ 1921االحزاب السياسية في العراق . فاروق صالح العمر  )2(

 ، بغداد ، 1958 ـ 1908ي العراق عادل تقي البلداوي ، التكويبن االجتماعي لالحزاب والتجمعات السياسية ف

  . 22 ، ص1977
  . 55 ، ص2001 ، بيروت ، 1هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية ، ط )3(
 ؛ عبد الجبار حسن 31 ، ص2008 ، لبنان ، 7 ، ط2عبد الرزاق الحسني ، تاريخ العراق السياسي الحديث ، ج )4(

 ؛ محمد 60 ، ص1977 ، بغداد ، 1958 ـ 1908والجمعيات السياسية في القطر العراقي الجبوري ، االحزاب 

  . 41 ـ 40 ، ص1989 ، بغداد ، 2حسين الزبيدي ، العراقيون المنفيون إلى جزيرة هنجام ، ط
 العزيز محمد مهدي كبه ، صادق البصام ، صادق حيه ، عبد الغفور البدري ، علي محمود الشيخ علي ، عبد: وهم  )5(

 . ماجد ، عالء الدين التائب 



‐ 16 ‐ 
 

االتصال بجعفر أبو التمن لحمله على استئناف حزبه للعمل والجهاد السياسي ، المؤسسة 

 ، قدم جعفر أبو التمن طلبا إلى وزارة الداخلية الستئناف نشاط 1928 حزيران 30وفي 

 ، فاندمج به اعضاء حزب 1928 تموز 19حزبه ، وافقت الحكومة على ذلك في 

 ، ثمن فيه اخالص 1928 تموز 23في فاصدر الحزب بيانا  . )1(الجمعية الوطنية 

   .                                     )2(حزب الجمعية الوطنية وتضحية اعضاءه 

التي تصدت " صدى االستقالل" ، اصدر الحزب جريدته 1930 ايلول 15في       

 لمحاوالت عقد معاهدة جديدة مع بريطانيا مما ادى إلى تعطيلها ، فاصدر الحزب جريدة

  . )3("صدى الوطن"

 ، اتفق الحزب الوطني العراقي وحزب االخاء 1930 تشرين الثاني 23في        

الوطني على إقامة جبهة وطنية والعمل على تعديل المعاهدة العراقية ـ البريطانية ، وحل 

 تشكيل حزب آنإال  . )4(المجلس النيابي واجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة جديدة 

 ، ادى إلى انهاء عقد التآخي ، كما ان 1933 اذار ، 20 الوطني للوزارة في ءاألخا

جعفر أبو التمن اقترح تجميد نشاط الحزب ، مما ادى إلى انقسام اعضاء الحزب إلى 

قسمين قسم مؤيد والقسم اآلخر معارض تزعمه مولود مخلص والذي استمر بالعمل 

دة لم تستطع ان تواصل نشاطها ، فعطل واصدر جريدة الثبات ، إال ان الهيئة الجدي

  .)5( 1934 نيسان 20الحزب في 

                                          
 ، دار الحرية للطباعة ، 1عبد الرزاق عبد الدراجي ، جعفر أبو التمن ودوره في الحركة الوطنية في العراق ، ط )1(

 ؛ هادي حسن عليوي ، 80 ـ 79 ؛ عبد الرزاق محمد االسود ، المصدر السابق ، ص25 ، ص1978بغداد ، 

  . 56اق ، صاالحزاب السياسية في العر
 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد 1958 ـ 1921عبد الجبار عبد مصطفى ، تجربة العمل الجيهوي في العراق  )2(

  . 92 ، ص1978
  . 82عبد الرزاق محمد االسود ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 103فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 56اسية في العراق ، صهادي حسن عليوي ، االحزاب السي )5(
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 حزب النهضة العراقية 

 ، ففي )1(   هو ثاني حزب سياسي عراقي يؤسس بصورة رسمية في عهد الحكم الوطني 

 وافقت وزارة الداخلية على تاسيس الحزب وعلى منهاجه السياسي على 1922 اب 19

  . )2(جنة التنفيذية للحزب الطلب المقدم من اعضاء الل

توطيد دعائم االستقالل التام للشعب العراقي : (    يهدف حزب النهضة العراقية إلى 

وتحقيق رغائبه بحكومة عربية ملكية دستورية ديموقراطية ، والذود عن كيان األمة 

لذين العراقية وتنشيط الفكرة الوطنية للوحدة العراقية على اختالف اجناس العراقيين وا

  . )3() تضمهم حدود العراق الطبيعية

   أما نشاط الحزب فكان داخل بغداد وقصباتها ، وقد اشترك مع الحزب الوطني في 

تقديم مذكرة االحتجاج إلى الملك فيصل األول مطالبين باصالح البالد وطرد المحتلين من 

 إلى اغالق الحزبين العراق ، وعلى اثر ذلك سارع المندوب السامي البريطاني في العراق

  . )4(وابعاد القائمين بهما إلى جزيرة هنجام في الخليج العربي 

 عاد الحزب إلى ممارسة العمل السياسي ، بعد موافقة 1924 تشرين الثاني 30   في 

: وزارة الداخلية على طلب السماح بمزاولة نشاطه ، وفتح الحزب له فروعا في كل من 

ء ، النجف ، الموصل ، الحلة والهندية ، واشترك الحزب في البصرة ، السماوة ، كربال

 التي مني بها بخسارة كبيرة ادت إلى انسحاب بعض اعضاءه بحجة 1924انتخابات 

  . )5(اعمالهم الخاصة 

                                          
  . 61عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )1(
الحاج امين الجرجفي ، عبد الرزاق االزري ، محمد حسن كبه ، مهدي الجرجفي ، عبد الجليل عوني آل : وهم  )2(

  . 91عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص: ينظر . السوس ، السيد اسد اهللا الحسني 
  . 308ـ 305فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 66 ، ص1954 ، القاهرة ، 1عبد الرحمن البزاز ، محاضرات عن العراق من االحتالل حتى االستقالل ، ط )4(
  . 86وق صالح العمر ، المصدر السابق ، صفار )5(
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 اب جريدة 10 ، واصدر في 1927عاود الحزب نشاطه السياسي مرة أخرى عام       

من قبل وزارة جعفر العسكري الثانية ،  تشرين األول 22النهضة والتي عطلت في 

فاصدر الحزب بدلها جريدة صوت العراق ، إال ان جريدة النهضة عادت للصدور بعد 

 واخيرا توقف نشاط 1929استقالة الوزارة العسكرية الثانية واستمرت حتى عام 

  .)1(الحزب

   الحزب الحر العراقي

حمود النقيب ، نجل السيد عبد الرحمن    اوعز المندوب السامي البريطاني إلى السيد م

النقيب رئيس الوزراء انئذ ، بتاسيس حزب سياسي يعمل على تأييد وزارة ابيه فكان 

  )2(الحزب الحر العراقي 

    قدمت الهيئة االدارية للحزب طلبا إلى وزارة الداخلية لتاسيس حزب سياسي باسم 

ة ، ويمثل اعضاؤه وهم رؤساء الحزب الحر العراقي ، وكان يمثل وجهة نظر السلط

العشائر والمنتفعين من سلطة االنتداب وممن ترتبط مصالحهم بالحكومة ، ويميل إلى 

  . )3(مصانعة سلطة االنتداب ويؤيد مبادئ وزارة السيد عبد الرحمن النقيب 

 وافقت وزارة الداخلية على إنشاء الحزب وصادقت على 1922 ايلول 23    في 

 ، وكان أسرع حزب في اصدار جريدة ناطقة بلسانه تسمى )4( منهاجه السياسي

  .)5()العاصفة(

                                          
  . 63عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 113فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص )2(
 ، دار الطليعة 1اسماعيل احمد ياغي ، حركة رشيد عالي الكيالني ـ دراسة في تطور الحركة الوطنية ، ط )3(

  . 15 ، ص1974للطباعة والنشر ، بيروت ، 
  . 100 ، ص1946 بغداد ،  ،1مجيد خدوري ، نظام الحكم في العراق ، ترجمة فيصل نجم الدين اطرقجي ، ط )4(
  . 84 ، ص1976رفائيل بطي ، الموسوعة الصحفية العراقية ، بغداد ،  )5(
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    عندما اعلن موعد االنتخابات للمجلس التاسيسي في عهد وزارة عبد المحسن 

 اب 19السعدون، قرر الحزب االشتراك فيها وتاييدها ، ولكن عاد وقرر مقاطعتها في 

م لها وفازوا كافراد وليس  ، مع ان خمسة من مؤسـيسه رشحوا أنفسه1923

 . )1(كحزبيين

   لقد كانت مقاطعة الحزب لالنتخابات بمثابة حافز للهجوم عليه ، وقد جندت جريدة 

عدته جريدة االستقالل نفسها للرد عليه وفضح اعماله ومواقفه من االنتخابات ، فيما 

الحزب الوقوف بوجه  ال يمثل أي قطاع من الرأي العام العراقي ، ولما لم يستطيع العراق

 ، وبذلك فان )2( 1923 اب 24الحمالت الصحفية توقفت جريدته عن الصدور في 

 : الحزب ساهم في األمور السياسية التالية 

  . 1924 حزيران 11التصديق على المعاهدة العراقية البريطانية ليلة  .1

  . 1924 تموز 10التصديق على القانون االساسي في  .2

  . )3( 1924 اب 2 انتخابات النواب في التصديق على قانون .3

 ، بدأ الحزب 1922 تشرين الثاني 16   بعد سقوط الوزارة النقيبية الثالثة في 

 . باالضمحالل وانفض عنه المنتفعون فكانت نهايته 

  حزب األمة 
 ، طلبا إلى وزارة الداخلية في اوائل تموز )4(   قدم لفيف من المحامين السياسيين 

، وحدد اهدافه في منهاجه ) حزب االمة(افقة على تاسيس حزب سياسي باسم  للمو1924

السياسي ، فقد سعى الحزب إلى تأييد االستقالل التام للدولة العراقية الملكية ، مع االحتفاظ 
                                          

هادي :ينظر  . وجميل الشاويغصيبة جميل ، عبد المجيد الشاوي ، حسن محمود النقيب ،فخري الدين أل: وهم  )1(

 .59 في العراق ، صحسن عليوي ،االحزاب السياسية
  . 66لجبوري ، المصدر السابق ، صعبد الجبار حسن ا )2(
  . 101عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )3(
داوود السعدي ، شفيق نوري السعدي ، علي محمود الشيخ علي ، عبد الهادي ظاهر ، محمود خالص ، عبد : وهم  )4(

 . ي السويدي العزيز ماجد ، احمد القشطيني ، نصرت الفارسي ، خليل زكي ، قاسم العلوي وناج
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بالوحدة العراقية ، وتحقيق التمثيل الخارجي واشراف دولة العراق على سياسة الدولة 

  . )1(الخارجية مباشرة 

  رفضت وزارة الداخلية طلب التاسيس حتى تشكيل ياسين الهاشمي الوزارة ، فاجازت  

 ، وكان يطلق على )2( 1924 اب 20الحكومة طلب التاسيس وصادقت على منهاجه في 

ألنه ضم في عضويته عدد من الشباب المحامين المتخرجين ) حزب الشباب(الحزب اسم 

ه فروعا في النجف وكربالء والحلة وسوق الشيوخ  ، وافتتح الحزب ل)3(من كلية الحقوق 

 . وابو صخير 

    بدأ الحزب اعماله بمطالبة المسؤولين باعالن القانون االساسي حتى يتسنى اجراء 

االنتخابات النيابية ، وعندما اثيرت مشكلة الموصل وجه الحزب كل جهوده نحوها واخذ 

ولما وصلت لجنة عصبة األمم إلى العراق على عاتقه تهيئة الدراسات واعداد البيانات ، 

، قدم الحزب لها تقريرا مطوال عن الحدود وعن حق العراق في الموصل تاريخيا 

  . )4(وجغرافيةًً 

وقد دفع ذلك الفشل ) عدا قلة من اعضائه(    ولما جرت االنتخابات فشل الحزب فيها 

 منهم إال بعض األشخاص بقية األعضاء إلى االستقالة والخروج من الحزب ، ولم يبق

  )5(وانخفض صوت الحزب في المعارضة انخفاضا سريعا ) داوود السعدي(وعلى راسهم 

كحزب معارض داخل مجلس األمة ) حزب الشعب(   وعندما شكل ياسين الهاشمي 

حاول حزب األمة حل نفسه واالندماج في الحزب الجديد ليكونان جبهة واحدة ، لكن 

بب االنقسام في حزب األمة بين مؤيد ومعارض ، وقسم اخر رغب المحاولة لم تنجح بس
                                          

  . 69 ـ 67عبد الرزاق الحسني ، تاريخ االحزاب السياسية ، ص: المنهاج السياسي لحزب األمة ، انظر  )1(
  . 67عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 96عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 107عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 108المصدر نفسه ، ص )5(
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في االندماج بحزب التقدم الحكومي برئاسة عبد المحسن السعدون ، ولما اشتد الخالف 

  . )2( ، ومعظم اعضائه اصبحوا موظفين في الدولة )1(انحل الحزب وانتهى سياسيا 

  ـ الموصل يحزب االستقالل العراق

ل ظهور احزاب سياسية كونها تتمتع ببرجوازية تجارية أكثر عراقة شهدت منطقة الموص

متعاطفة تقليديا مع التيارات القومية الفاعلة في (وارتباط ببالد الشام ، األمر الذي جعلها 

  . )3()المجتمع العراقي

 طلبا إلى وزارة الداخلية لتاسيس حزب سياسي باسم )4(    قدم لفيف من ابناء الموصل

، وارفقوا مع الطلب نظامه االساسي ، وفي األول من ايلول ) ستقالل العراقيحزب اال(

  . )5( وافقت الوزارة على التاسيس وصادقت على نظامه االساسي 1924

   ناضل الحزب من اجل ابقاء الموصل مع العراق وذلك بتنظيم المظاهرات وتقديم 

ا اثناء وصول اللجنة الدولية التي ت والمذكرات ، وقد لعب دورا رئيساالحتجاجات والبيانا

ارسلتها عصبة األمم المتحدة لغرض االطالع على اراء المواطنين بشأن مشكلة الموصل 

  . )6(، وقد قدم الملك فيصل له مساعدات مالية 

                                          
  . 61هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )1(
  . 68عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 99 ، ص1983 ، القاهرة ، 1، ط) 1978 ـ 1968(عصام الخفاجي ، الدولة والتطور الراسمالي في العراق  )3(
قائي آل قاسم اغا رئيسا ، محمد صدقي سليمان معتمدا ، مكي الشربتي سكرتيرا ، شـــريـف اصف و: وهم  )4(

الصابونجي محاسبا ، سعد الحاج ثابت مديرا لالدارة ، ابراهيم عطار باشي أمينا للصندوق ، جميل داللي كاتما للسر ، 

 . عبد اهللا الحاج علي الفاروقي ومحمد محفوظ اعضاء 
  . 317عمر ، المصدر السابق ، صفاروق صالح ال )5(
  . 91عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )6(
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ان : (   اصدر الحزب بيانا طالب فيه جماهير الموصل باالنضمام إليه وجاء في البيان 

صر لالستقالل وان حزبكم هو الحزب الذي ال يفتح ابوابه إال التنظيم هو الطريق االق

  )1()للوطنيين الخلص والذي يدعو إلى االستقالل التام

محمد (رئيس تحريرها ) العهد( اصدر الحزب جريدة 1925 كانون الثاني 20    في 

وكانت تصدر اسبوعيا وتركزت مقاالتها حول قضية الموصل ، ثم ) صدقي سليمان

در ثالث مرات في االسبوع ، وبعد تعطيلها من قبل الحكومة ، اصدر أصبحت تص

  . )2(بديال عنها ) فتى العراق(الحزب جريدة 

 كانون األول بابقاء الموصل تحت االنتداب 16    عندما صدر قرار عصبة األمم في 

البريطاني ، وضمان الحقوق القومية لالكراد واالقليات األخرى ، ابرق الحزب إلى 

شاكرا موقفهما في الدفاع عن ) المستر ايمري(بة األمم والى وزير المستعمرات عص

  . )3(الموصل ، وبذلك فقد انتهى واجب حزب االستقالل فاغلق مقره وسد بقية فروعه 

 الموصل / الحزب الوطني العراقي 

  عن الموصل في)4(   بعد النجاح الذي احرزه حزب االستقالل وجمعية الدفاع الوطني 

فترة وجود لجنة الحدود الدولية ، اجتمع فريق من الموصليين المؤيدين للحياة الحزبية في 

 ، وتداولوا في ضرورة تاسيس حزب سياسي 1925مبنى بلدية الموصل في مايس 

  . )5(لمواجهة الدعاية الضارة بالوحدة العراقية 

                                          
  . 118عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 55 ، ص1969فائق بطي ، صحافة العراق ، بغداد ،  )2(
  . 74عبد الرزاق الحسني ، تاريخ االحزاب السياسية ، ص )3(
 اللجنة الدولية إلى الموصل قابلتها الجماهير باجتماع عام حضره وجوه البلدة واعيانها وتم انتخاب بعد ان وصلت )4(

برئاسة احمد فخري وقد تولت هذه الجمعية ) جمعية الدفاع الوطني(هيئة مؤلفة من خمسة عشر عضوا أطلق عليها 

 ؛ 63ي ، االحزاب السياسية في العراق ، صهادي حسن عليو: للمزيد ينظر . مهمة االتصال بلجنة التحقيق الدولية 

  . 93 ـ 92عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص
  . 99عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص )5(
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ة للموافقة على اجازة  للحزب بطلب إلى وزارة الداخلي)1(     قدمت الهيئة االدارية 

 ، واقامت الهيئة االدارية حفل 1925 مايس 21الحزب فأجازت الطلب المذكور في 

  . )2(افتتاح لتوضيح مضامين منهاج الحزب واهدافه التي تاسس من اجلها 

    وبعد ان انجزت لجنة الحدود الدولية مهمتها وساد الهدوء الموصل بعد صدور قرار 

ائيا واستحوذت بريطانيا على نفط الشمال وانهت دعمها للتنظيمات ضمها إلى العراق نه

السياسية التي كانت تعمل من اجل الحاق الموصل بالعراق ، وبذلك انتهى الحزب الوطني 

  . )3(وطلب من وزارة الداخلية حله 

 حزب التقدم 

ة     سعى عبد المحسن السعدون في وزارته الثانية ان يضمن اكثرية مؤيدة لسياس

 بنواب مجلس األمة واوضح لهم بأنه 1925 تموز 15وزارته في البرلمان ، فاجتمع في 

يرغب بان يؤلف اغلبية في مجلس األمة لتطبيق المعاهدة العراقية ـ البريطانية ، فايده 

بذلك اكثرية من النواب وتم االتفاق على ان تنظم تلك االكثرية في هيئة حزب اطلقوا 

 22 وتقدموا إلى وزارة الداخلية بطلب اجازة الحزب ، وفي )4("محزب التقد"عليه اسم 

  . )5( ، وافقت وزارة الداخلية على طلب التاسيس وصادقت على منهاجه 1925اب 

انتخب الحزب عبد المحسن السعدون رئيسا وارشد العمري معتمدا عاما ، أما هيئته      

لعوادي ، ابراهيم يوسف ، امين زكي االدارية فقد ضمت السادة محسن أبو طبيخ ، كاظم ا

                                          
عبد اهللا آل سلمان رئيسا ، عبد اهللا العمري نائب للرئيس ، احمد الجليلي ، احمد الشربتي ، توفيق النائب ، : وهم  )1(

 ي الغائب ، مجيد العمري ، محمد محفوظ ، عبد اهللا باشي عالم ، دكتور استرجيان اعضاء ، مجد
  . 116عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )2(
 . المصدر نفسه  )3(
لطفي جعفر فرج ، عبد المحسن السعدون ودورة في تاريخ العراق السياسي المعاصر ، مطبعة الخلود ، بغداد ،  )4(

   179 ، ص1988
  . 24 ، ص1978 ، مطبعة دار الكتب ، بيروت ، 5 ، ط2عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج )5(
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نائبا بقصد الحصول على ) 40(، محمد سعيد عبد الواحد وفخري آل جميل ، وانتمى إليه 

 )1(وظائف الحكومة وتمشية االشغال 

   اظهر الحزب سيطرته على قرارات مجلس النواب ، وتفوق سياسة الوزارة السعدونية 

م لقراراتها ، كما تمتع الحزب بنفوذ عشائري داخل المجلس عن طريق مساندة حزب التقد

 مساندة فضال عن ، )2(كبير في منطقة الفرات االوسط ، وبتاييد دار االعتماد البريطاني 

، إال ان اعضاء " العالم العربي"و " العراق" ومنها الحقبةاغلبية الصحف له في تلك 

ريدة ناطقة باسمه الحزب وبعد ثالث سنوات من تاسيسه ارتأوا ان يكون للحزب ج

 ، وعندما عطلت الجريدة ، اصدر الحزب 1928 ايار 28في " اللواء"فاصدروا جريد 

  . )3(" التقدم"بديال عنها جريدة 

 تشرين الثاني ، قُبل عضوا في 21    عندما شكل جعفر العسكري وزارته الثانية في 

واصبح فيما بعد رئيسا الحزب بعد تعديل المادة الثانية من النظام الداخلي للحزب ، 

للحزب بعد استقالة عبد المحسن السعدون من رئاسة الحزب بعد انتخابه رئيسا لمجلس 

  . )4(النواب 

    دار صراع بين الحزب وحزب الشعب الذي شكله ياسين الهاشمي وكان وراء هذا 

  . )5(الصراع الملك فيصل األول أحيانا ودار االعتماد البريطاني أحيانا أخرى 

    استقال جعفر العسكري من رئاسة الحزب بعد استقالته من رئاسة مجلس الوزراء ، 

فاعيد انتخاب عبد المحسن السعدون رئيسا للحزب ، وحين اشتدت االزمة في وزارته ، 
                                          

 1967 ، دار الطليعة ، بيروت ، 1، نشر خلدون ساطع الحصري ، ط) 1943 ـ 1919(مذكرات طه الهاشمي  )1(

  . 89، ص
  . 179لطفي جعفر فرج ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 86فائق بطي، صحافة العراق ، ص )3(
  . 67هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )4(
  . 16اسماعيل احمد ياغي ، حركة رشيد عالي اكيالني ، ص )5(
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 فاختل التوازن في الحزب وانتهى 1929 تشرين الثاني 13أقدم على االنتحار في 

  . )1(سياسيا

 حزب الشعب
 استقالت وزارة ياسين الهاشمي ، إال انه عاد مجددا 1925 حزيران 21    في 

 ، )2(وبصورة طبيعية إلى المكان الذي حصل فيه على السمعة والشهرة زعيما للمعارضة 

فقد اتفق لفيف من السياسيين وعلى راسهم ياسين الهاشمي على معارضة وزارة عبد 

، " حزب الشعب"ل حزب سياسي باسم المحسن السعدون وبعد مساجالت كثيرة تقرر تشكي

 بطلب 1925 تشرين األول 14 إلى وزارة الداخلية في )3(وتقدمت الهيئة المؤسسة 

 1925 كانون األول 3الموافقة على تاسيس الحزب ، وقد وافقت وزارة الداخلية في 

  . )4(على تاسيس الحزب 

برلمانية المؤيدة والمعارضة  إنشاء هذا الحزب بمثابة تطبيق لمفهوم االحزاب ال    يعد

في الدول البرلمانية ، فهو أول حزب برلماني معارض اخذ ينازع حزب التقدم في 

المجلس النيابي لكنه لم يستطيع مقاومته مقاومة مجدية ، حيث كانت االكثرية في المجلس 

  . )5(من حزب التقدم 

                                          
  . 119عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر الساب ، ص )1(
 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1 ، ط2لسياسة العراقية ، جسامي عبد الحافظ القيسي ، ياسين الهاشمي ودوره في ا )2(

  . 11 ، ص1976
ياسين الهاشمي ، محمد رضا الشبيبي ، احمد الشيخ داوود ، فخري الجميل ، رشيد : الهيئة المؤسسة تتكون من  )3(

زاحم الباجه جي ، الخوجه ، نصرت الفارسي ، سعيد الحاج ثابت ، ابراهيم كمال ، ثابت عبد النور ، محمود رامز ، م

 . عبد اللطيف الفالحي ومحمود صبحي الدفتري 
  . 123عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )4(
 ؛ مجيد خدوري ، نظام الحكم في العراق ، 68ـ 67هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )5(

  . 105ص
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ى والئها وازروه في      استمر ياسين الهاشمي في عالقاته مع العشائر وحافظ عل

المجلس التاسيسي وادخل احد قادتهم وهو السيد عبد المهدي المنتفكي ضمن الهيئة 

  .)1(االدارية للمنتفك 

إال إنها تعطلت ) الشعب( ، اصدر الحزب جريدته المركزية 1925 تموز 25     في 

 ، وقد 1926 كانون الثاني 20 في )نداء الشعب(عن الصدور فاصدر الحزب بدال عنها 

نجحت هذه الجريدة نجاحا سريعا لتبنيها قضايا الشعب ومهاجمة المعاهدة العراقية ـ 

 .  )2(البريطانية والرد على الصحف المؤيدة للمعاهدة 

 شكل جعفر العسكري وزارته الثانية ، واشترك فيها 1926 تشرين الثاني 21      في 

أن العراق مقبل على مفاوضات : (حزب الشعب ممثال برئيسه الهاشمي مبررا ذلك 

جديدة مع الحليفة بريطانيا مما يستلزم جمع الجهود والكفاءات للوصول إلى نتيجة ايجابية 

، وبذلك فانه الغى معالم االختالف بين الحزب الحاكم والحزب  )3() تخدم صالح البلد

عضاء المعارض ، كما إنها بداية الزمة داخلية في الحزب أدت إلى استقالة بعض أ

 ، باإلضافة إلى انصراف الهاشمي عن الحزب ، كما أن بعض أعضاء الحزب )4(الحزب 

تسنموا مناصب عالية في الدولة ، وبذلك انتهى دور الحزب في المعارضة مع عدم 

 . حصول أي تغيير في السياسة الداخلية والخارجية للبلد 

 حزب العهد 

 ، وقد الحظ ان حزب 1930 اذار 23      شكل نوري السعيد وزارته األولى في 

التقدم يتمتع باكثرية ساحقة في مجلس النواب ال يمكنه من إقرار المعاهدة العراقية ـ 

                                          
  . 12سابق  ، ص، المصدر ال2سامي عبد الحافظ القيسي ، ج )1(
  . 91فائق بطي ، صحافة العراق ، ص )2(
  . 177فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 103ـ102عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص )4(
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البريطانية ، لذلك اوعز إلى انصاره بتاسيس حزب سياسي ، كما انه عمل على كسب 

اء كثير من اعضأن غير . مؤيدي حزب التقدم إلى جانبه لتاييد وزارته ومنحها الثقة 

حزب التقدم وقيادته خاصة كانوا ال يرغبون في نوري السعيد لما وجدوا منه من اعمال 

ترمي إلى هدم الحزب من الداخل لذلك قام بحل المجلس النيابي واجراء انتخابات نيابية 

  . )1(جديدة ، وفعال جاءت االنتخابات بالصورة التي رسمها نوري السعيد 

لتي حددها نوري السعيد تبلورت لديه فكرة تاسيس الحزب      خالل فترة االنتخابات ا

الذي يسند وزارته ، فبرزت فكرة بعث حزب قديم كان السعيد من اعضائه وكان يحمل 

اسم حزب العهد أو جمعية العهد على أساس ان عدد المساهمين في تلك الجمعية صاروا 

 ان نوري السعيد كان نفضال ع ، )2(يشغلون المناصب الهامة في وزارة نوري السعيد 

 . من المنتمين إلى جمعية العهد التي اسسها عزيز علي المصري 

 للحزب المذكور طلبا إلى وزارة الداخلية بتاسيس حزب )3(     قدمت الهيئة التاسيسية 

 تشرين األول وافقت الوزارة على اجازة الحزب 14سياسي باسم حزب العهد ، وفي 

  . )4( وصادقت على منهاجه االساسي

عبد الرزاق "سبق تاسيس الحزب ان اوعز نوري السعيد إلى احد انصاره المدعو     

باصدار جريدة تتولى اسناد الوزارة والرد على المعارضة ، فصدرت جريدة " الحصان

 .)5( 1930 اب 7صدى العهد لتكون ناطقة بلسانه في 

                                          
 ؛ عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، 69هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )1(

  . 127ص
  . 194 ـ 193االحزاب السياسية ، صتاريخ عبد الرزاق الحسني ،  )2(
ابراهيم الواعظ ، عبد الرزاق الرويشدي ، عبد الرزاق منير ، عبد الرزاق الحصان ، نجيب الراوي ، : تالفت من  )3(

 السنويصالح الدين بابان ، داوود السعدي ، عبد الهادي الجلبي ، صادق البصام ، عبد العزيز 
  . 3عبد الجبار عبد مصطفى، المصدر السابق ، ص )4(
  . 77عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )5(
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وقرر تأييد الحكومة في  عقد الحزب اجتماعه األول ، 1930 تشرين األول 15    في 

  . )1(سياستها المبنية على التعاون الودي مع بريطانيا وتاييدها في ابرام المعاهدة 

    عرضت المعاهدة على مجلس النواب ، وكان موقف المعارضة صلبا داخل المجلس ، 

بدخول " مزاحم الباجه جي"فحاول نوري السعيد تفتيت المعارضة ، فاستطاع ان يقنع 

رة وزيرا لالقتصاد ثم الداخلية ثم وكيال لرئيس الوزراء ، ثم انتمى الباجه جي إلى الوزا

 ، وبذلك تم تصديق المعاهدة )2(حزب العهد الذي رحب به وعده مصدر قوة للحزب 

  . )3( 1930العراقية ـ البريطانية لسنة 

 كل      لم يتمكن نوري السعيد من ايقاف المظاهرات والسيطرة على الوضع رغم

من رئاسة المجلس " جميل المدفعي"األساليب التي اتبعها ، وزاد في سوء الوضع استقالة 

النيابي احتجاجا على تصرفات وزير الداخلية ، كما ان بعض النواب وجهوا نقدا شديدا 

مما ادى إلى تقديم استقالته ، فاصبح الوضع غير مستقر " مزاحم الباجه جي"إلى سياسة 

 19سه نوري السعيد األمر الذي اضطره إلى تقديم استقالة وزارته في لحزب العهد ورئي

  )4( 1931تشرين األول 

     شكل نوري السعيد وزارته الثانية ، وكان الحزب يتمتع باالكثرية في مجلس النواب، 

إال ان موقف الحزب والحكومة كان . وايد سياسة رئيسه ، كما ايدها في وزارته األولى 

 تشرين الثاني 28 الفترة ، فلذلك توقفت اعمال الحزب باستقالة الوزارة في حرجا في تلك

  . )5( وانظم أكثر اعضاءه إلى الكتل البرلمانية الموالية لرؤساء الوزارات 1932

                                          
  . 199عبد الرزاق الحسني ، تاريخ االحزاب السياسية ، ص )1(
 . المصدر نفسه  )2(
  . 74عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 129 ـ 128لمصدر السابق ، صعبد الرزاق محمد اسود ، ا )4(
  . 129المصدر نفسه ، ص )5(
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 حزب االخاء الوطني

     بعد فوز حزب العهد العراقي باكثرية مقاعد المجلس النيابي في االنتخابات التي 

لسعيد في وزارته األولى ، تآزرت المعارضة فكونت فيما بينها حزبا اجراها نوري ا

ليكون مع الحزب الوطني العراقي جبهة " حزب االخاء الوطني"جديدا اطلقت عليه اسم 

  . )1(معارضة لحزب العهد العراقي 

 1930 تشرين األول 25     قدمت الهيئة المؤسسة للحزب طلبا إلى وزارة الداخلية في 

 25وبعد شهر أي في " حزب االخاء الوطني"قة على تاسيس حزب سياسي باسم بالمواف

 ، وافقت الوزارة على طلب التاسيس وصادقت على نظامه 1930تشرين الثاني 

  . )2(االساسي

     وجد حزب االخاء الوطني ان االكثرية العهدية الساحقة في المجلس النيابي ال تمكنهم 

 وبذلك فان توقف )3(األمة وادماج االحزاب في هيئة واحدة من قيام رجاله لتوحيد كلمة 

 . الحزب عن العمل السياسي بمثابة توقف جميع االحزاب العلنية األخرى 

    يمكن ان يقال ان االحزاب في تلك الفترة كانت ضعيفة التكوين وغامضة الغايات 

ما ان هذه االحزاب لم ومحدودة المجال وال تستند إلى قاعدة جماهيرية واسعة ومنظمة ، ك

يكن عمرها طويل وسرعان ما تنتهي ، فلذلك فإنها لم تأت بثمرة تاسيسها ، باالضافة إلى 

ان األشخاص المؤسسين لحزب معين سرعان ما ينقلبون على حزبهم وينضمون إلى 

حزب اخر وذلك من اجل تحقيق غايات معينة ، ويتضح ذلك من ان جميع االحزاب في 

                                          
  . 212عبد الرزاق الحسني ، تاريخ االحزاب السياسية ، ص )1(
  . 132عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )2(
 ، 1979  ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ،1، ط) 1937 ـ 1932(فؤاد حسن الوكيل ، جماعة االهالي في العراق  )3(

  . 73 ؛ هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص329ص
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 المجتمع ، بل كان همهم االوحد هو كيفية لم تهتم بالقضايا التي تخصنتداب عهد اال

 . الوصول إلى السلطة مما ادى إلى انشغالهم بالصراع فيما بينهم 

 هذه االحزاب بداية التحول السياسي في البالد وقد تكون      ومع كل هذا يمكن ان نعد

ضج السياسي العام بين ابناء البداية صعبة ويكتنفها الغموض إال إنها ساعدت على الن

 . المجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1945 ـ 1933 ( في عهد االستقالل الحياة الحزبية في العراق
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 إلى علي جودت االيوبي ، عمل على إنشاء 1934 اب 27     بعد اسناد الوزارة في 

افلة حزب سياسي موحد يؤلف بين االحزاب ويحوي منهاجه افضل ما احتوته المناهج الك

 ، ولم 1934في كانون األول " حزب الوحدة الوطنية"لحياة البالد واستقرارها فاسس 

 أول حزب ويعد . )1(ينخرط في صفوف هذا الحزب غير اعضاء في المجلس النيابي 

 " . أي بعد دخول العراق عصبة االمم"سياسي يتأسس في عهد االستقالل 

 األحزاب كافة من تاسيسه هي الدعوة إلى ضم     اذاع الحزب بيانا اوضح فيه ان الغاية

والشخصيات السياسية في حزب واحد الن تعدد االحزاب يؤدي إلى التفرقة بين 

 ، إال ان دعوته هذه لم تلق تجاوبا من االحزاب األخرى كحزب االخاء )2(المواطنين 

زارة الوطني وبقايا حزب العهد ، فلذلك لم يستمر الحزب طويال ، فلما اكرهت الو

 على االستقالة تحت ضغط المعارضة وسخط الشعب ، انتهى 1935 اذار 3االيوبية في 

  . )3(الحزب وتفرقت الجماعات عنه وبقي مجرد اسم بال مسمى

 ، كانت البالد تضج 1935 ايار 17    عندما الف ياسين الهاشمي الوزارة الجديدة في 

" حزب االخاء الوطني"احنة فحمل حزبه وجود احزاب سياسية متنافرة ، وكتل نيابية متطب

ان البالد في امس الحاجة لتوحيد الكلمة والجهد ، لقطع : (على اتخاذ القرار االتي 

المراحل االخيرة ، لتصل إلى اهدافها الوطنية ، سواء من النواحي السياسية أم االجتماعية 

ء البالد الغيارى على ، والجل تنفيذ هذه الغاية النبيلة البد من افساح المجال البنا

مصلحتها ان ينبذوا التحزبات القديمة ويتحدوا لتكوين جبهة واحدة تعضد الخطط 

                                          
  . 245 ، ص3عبد الرزاق الحسني ، تاريخ العراق السياسي الحديث ، ج )1(
  . 97عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 245 ، ص3عبد الرزاق الحسني ، تاريخ العراق السياسي الحديث ، ج )3(
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 ، وبذلك فان الهاشمي قد اوصد الباب أمام االحزاب )1()االصالحية المنوي تطبيقها

 . السياسية 

 وتشكيل الوزارة من قبل حكمت سليمان ، فكر 1936     بعد انقالب بكر صدقي 

جمعية االصالح "ب المشايع لحكمت سليمان في إنشاء حزب سياسي جديد فكانت الشبا

، إال ان الوزارة لم تقرها ، حيث ان رئيس الوزراء ادعى انه ال يعرف عن " الشعبي

 ان منهاجها بوصفتكوينها ، كما ان صالح جبر وزير العدلية كان يعارض تاسيسها 

 بوصـفقتها الوزارة بعد اغتيال بكر صدقي  ، وقد اغل)2(مخالف لوضع وتقاليد البالد 

ان مقاصدها أصبحت مضرة بكيان المملكة كما إنها تبث االفكار المسمومة بين 

  . )3(المواطنين

 1941 العراق عام  في ، وقيام حركة1939   وبعد اعالن الحرب العالمية الثانية عام 

حريات الديمقراطية ، ادى ذلك ، اعلنت في البالد االحكام العرفية ، وعطلت الصحافة وال

  . 1946إلى عدم بروز تكتالت سياسية بشكل احزاب حتى العام 

 

 

 

 

 

                                          
   .245ص  , 3ج, تاريخ العراق السياسي الحديث , عبد الرزاق الحسني  )1(
  . 99عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )2(
 . المصدر نفسه  )3(
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 ) 1958 ـ 1946(الحياة الحزبية في العراق 

 اكانت منتصرة أم    بعد نهاية الحرب العالمية الثانية اصبحت سياسة اية دولة سواء 

تسعى لنقل حالة السلم بدال عن مهزومة تتاثر بنتائج الحرب ، فلذلك اخذت الحكومات 

حالة الحرب لغرض السيطرة على الوضع الداخلي وكسب الشعب ثم التوجه لبناء واعمار 

ك التوجه نحو الديمقراطية البلد من جديد بشكل يساعد على النهوض واالزدهار ، وكذل

انيا  ان الدول الديمقراطية هي التي حققت االنتصار في الحرب ولم يعد أمام بريطبوصف

إال التخفيف من سياسة الضغط واالتجاه نحو سياسة التسامح لكي ال تفقد حلفاءها بعد ان 

وبعد التغير الذي حصل في السياسة البريطانية ،  . )1(زاد المد الديمقراطي في العالم 

  . )2(اوعزت إلى الحكومة العراقية بتخفيف بعض القيود السياسية 

 ، شعرت الفئة الحاكمة ، الحقبةزاب السياسية خالل تلك     بعد اقبال الشعب على االح

فضال ان اطالق الحريات الديمقراطية سيعرض نظام الحكم الملكي ومصالحها للخطر ، 

 ، وكانت قد )3( انه لم يكن لديها االيمان الكامل والقناعة التامة بالحياة الحزبية عن

روع لها في المحافظات العراقية رفضت في أول األمر مطالب االحزاب السياسية بفتح ف

، وبدأت بمالحقة العناصر الوطنية النشيطة ، واخضعت االجتماعات العامة لالحزاب 

، ورغم المالحقة والضغط الذي تعرضت )4(وجميع االعمال السياسية الجازة تصدر عنها 

 . له العناصر الوطنية واالحزاب السياسية فإنها كانت تمثل بذرة لحياة ديمقراطية 

                                          
 حصل تطور في السياسة البريطانية وكان ذلك بسبب وصول حزب العمال والذي ادى إلى تغيير 1945في عام  )1(

 :ه العراق مما يدعو إلى حرية االحزاب ، ينظر السياسة البريطانية تجا
 George klrk the middle east , 1945 – 1950 London , New York , Toronto , 1954 , P 153 .          

                                                                                                                                                                   
 ، 1974 ، بغداد ، 1 ، ط1 ، ج1958 ـ 1920سعاد خيري ، تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق   )2(

  . 125ص
  . 40 ، ص1966حسن العطار ، الوطن العربي ، بغداد ،  )3(
، اطروحة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، " 1958 ـ 1948"رياض رشيد ناجي ، الحركة الوطنية في العراق  )4(

  . 21 ، ص1977
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 القى عبد االله الوصي على عرش العراق خطابا في 1945 كانون األول 27    في 

بهو أمانة العاصمة على اعضاء مجلس االعيان والنواب وبمشاركة غيرهم من السياسيين 

ان الدولة العراقية ملكية ديمقراطية : (الذين وجهت اليهم الدعوة ، وجاء في الخطاب 

ة الخارجية التي وضعها الملك فيصل األول ، هذه هي حرة مستقلة متمسكة بالسياس

االركان االساسية للسياسة الوطنية والقومية التي ال غنى الي حزب أو هيئة سياسية عن 

اتخاذها قواعد ثابتة لمناهجها التفصيلية التي تضعها هادفة إلى خدمة البالد وتحسين 

 يصح ان تكون خالية منها ستتقدم شؤونها ، فان االحزاب والهيئات الوطنية التي لم يعد

إلى األمة بخططها ومناهجها في معركة االنتخابات ، فمن فاز فيها على سواه بثقة الشعب 

وتاييده اضطلع بالحكم ونهض بمسؤولية تنفيذ تلك السياسة الوطنية على طريقته الخاصة 

 الموضحة في منهاجه الذي يكون قد عرضه مفصال على الناخبين ونال ثقتهم

 .)1()وتاييدهم

      وبناء على هذا الخطاب وضعت الخطوات العملية نحو بعث الحياة الحزبية في 

 بناء 1946 كانون الثاني 29العراق ثانية ، فقد استقالت وزارة حمدي الباجه جي في 

على طلب الوصي ليتسنى تنفيذ السياسة الجديدة ، ووقع االختيار على توفيق السويدي 

 والتي قوبلت باالرتياح من قبل االوساط 1946 شباط 23رته الثانية في الذي شكل وزا

  . )2(الوطنية والصحافة العراقية  

 منهاج سياسة وزارته أمام مجلس النواب 1946 اذار 5     القى توفيق السويدي في 

وقطع وعدا على نفسه بالعمل على انتقال البالد إلى الوضع الطبيعي الذي تقتضيه ظروف 

                                          
  . 316 ، ص7عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج )1(
  . 144عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )2(
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الم وفسح المجال لتاسيس االحزاب السياسية ، والغت الوزارة فيما بعد الرقابة على الس

  . )1(الصحف وسمحت باصدار صحف جديدة واجازة النقابات العمالية 

 ، اجازت وزارة الداخلية تاليف خمسة احزاب سياسية وهي 1946 نيسان 2    في 

الحرار ، حزب االتحاد الوطني حزب االستقالل ، الحزب الوطني الديمقراطي ، حزب ا

وحزب الشعب ، أما الحزب الشيوعي فقد رغب العمل السياسي عبر تنظيمات أخرى 

حزب "تكون واجهة له ، فقدم عددا من اعضائه طلبا بتاليف حزب جديد تحت اسم 

عصبة " ، كما تقدم عدد اخر من اعضائه اليهود بطلب تاسيس جمعية )2("التحرر الوطني

، فبينما رفضت وزارة الداخلية اجازة الحزب ووافقت على تاسيس " يونيةمكافحة الصه

  . )3(الجمعية 

 :       ويمكن ان نقسم االحزاب السياسية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية كما يلي

 احزاب المعارضة  .1

 أ ـ العلنية 

 حزب االستقالل  .1

 الحزب الوطني الديمقراطي  .2

 حزب الشعب  .3

 حزب االحرار  .4

 حزب االتحاد الوطني  .5

 حزب الجبهة الشعبية  .6

                                          
    ، 1979 ،  ، مطبعة الرشاد ، بغداد1 ، ط1952 ـ 1941اسماعيل احمد ياغي ، تطور الحركة الوطنية  )1(

 .81ـ 80ص
  .  21رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق ، ص )2(
 . المصدر نفسه  )3(
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    ب ـ السرية 

 الحزب الشيوعي العراقي  .1

 حزب البعث العربي االشتراكي  .2

 االحزاب الكردية  .3

  ـ االحزاب المساندة للسلطة 2

      أ ـ حزب االتحاد الدستوري 

     ب ـ حزب األمة االشتراكي 

  ـ االحزاب الدينية 3

  المسلمين أ ـ جماعة االخوان     

   ب ـ حزب التحرر االسالمي 

  ج ـ حزب الدعوة االسالمية  

 

 

 

 

 

 

 )العلنية: (احزاب المعارضة 

 حزب االستقالل : أوال 
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 تاسس في الثالثينيات من ي    تمتد جذور تكوين حزب االستقالل إلى نادي المثنى الذ

ء النادي على اثر  ، وقد اعتقل اعضا)1( 1941القرن الماضي واشترك في حركة سنة 

فشل الحركة وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أطلق سراحهم ، وبدات االتصاالت بين 

فائق السامرائي والعناصر القومية التي ساهمت في تكوين نادي المثنى وخصوصا محمد 

، وبعد اجازة االحزاب قدم انتهى األمر إلى تاسيس حزب قومي . مهدي كبه 

 ، وارفقوا مع الطلب المنهاج 1946 اذار 12 لتاسيس الحزب في  طلبا)2(نالمؤسسو

  . )3(االساسي للحزب 

     اطلع وزير الداخلية سعد صالح وهو المعروف بميوله الوطنية على اسماء المؤسسين 

حزب .. االحرى ان يكون اسم الحزب : (، لم يتمالك نفسه من القول ضاحكا متلطفا 

  . )4()السجناء

 وافقت وزارة الداخلية على اجازة الحزب بعد ان استبعد بعض 1946نيسان  2     في 

إال إنهم سرعان ما عادوا إلى . االسماء ومنهم فائق السامرائي ومحمد صديق شنشل 

 )5(. الحزب فور الحصول على االجازة الرسمية 

     بعد اجازته عقد الحزب أول مؤتمر لغرض انتخاب أصحاب المناصب الحزبية 

لقد : (عضاء اللجنة العليا ، وقد فاز محمد مهدي كبه رئيسا ، والذي القى كلمة قال فيها وا

تقدمنا إلى الشعب العراقي النجيب بمنهاجا واضحا جليا ال لبس فيه وال ابهام وقد ضمناه 

                                          
  . 67 ، ص1979 في العراق ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، 1958 تموز 14ليث عبد الحسن الزبيدي ، ثورة  )1(
ضل معله ، علي القزويني ، عبد المحسن محمد مهدي كبه ، داوود السعدي ، خليل كنه ، اسماعيل الغانم ، فا: وهم  )2(

 . الدوري ، رزوق شماس وعبد الخالق الظاهر 
 ، مطبعة النعمان ، النجف االشرف ، 1953 ـ 1941جعفر عباس حميدي ، التطورات السياسية في العراق  )3(

  . 185 ، ص1976
  . 149عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 114 ، االحزاب السياسية في العراق ، صهادي حسن عليوي )5(
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كل ما نعتقد وندين به من مبادئنا وفي معالجة مشاكلنا المختلفة الداخلية والخارجية  

 جميعا على تمسكنا لما قدمناه بين يدي هذا الشعب النبيل من منهاجنا وحرصنا فلنعاهد اهللا

على السعي في تطبيقه وتنفيذه وبالحرف الواحد وعدم الحيدة عن العمل بموجبه مهما 

  . )1()كلفنا ذلك من االمر

     جاء في نظامه االساسي انه يسعى لتقوية الجامعة العربية ، وتبديل المعاهدة 

قيةـ البريطانية ومقاومة إنشاء دولة يهودية في فلسطين ، والعمل على توطيد الحياة العرا

  . )2(الدستورية ، واعتزازه بالقومية العربية واحترامه للقوميات األخرى 

 ، 1949     بعد نجاح االنقالب العسكري في سورية بزعامة حسني الزعيم عام 

لعراق الحداث انقالب مماثل ، فطلبت من حزب توجهت الواليات المتحدة االمريكية إلى ا

إال ان الحزب رفض الطلب االستقالل التعاون معها لتغيير النظام الملكي إلى جمهوري ، 

3( مجرد تبديل مستعمر باخر وعده( .  

    تعاون حزب االستقالل مع الحزب الوطني الذي حصل على االجازة أيضا تعاونا 

حتجاجات إلى البالط ، وفي قيام جبهات ثنائية متعددة وثيقا في رفع المذكرات واال

 العلنية االنتخابية ، ومشروع حزب المؤتمر 1954اإلطراف ، مثل الجبهة الوطنية 

 ، وجبهة 1956 تموز 9الوطني الذي رفض من قبل وزير الداخلية سعيد قزاز في 

  . )1( 1957االتحاد الوطني 

ذكرة احتجاج إلى وزير الداخلية حول اطالق  ، قدم الحزب م1946 حزيران 28    في 

مجاز وعصبة الغير رين من اعضاء حزب التحرر الوطني الشرطة النار على المتظاه
                                          

 ، منشورات دار الطليعة ، بيروت ، 1 ، ط1958 ـ 1918محمد مهدي كبه ، مذكراتي في صميم االحداث  )1(

  . 151 ، ص1965
  .  1948 كانون الثاني 19 لواء االستقالل ، بغداد ، جريدة ؛95المصدر نفسه ، ص )2(
  . 69 ـ 68لمصدر السابق ، صليث عبد الحسن الزبيدي ، ا )3(
   .69-68ص, المصدر السابق , ليث عبدالحسن الزبيدي  )1(
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مكافحة الصهيونية ، اوضح فيها ان عمل الشرطة يعد امتهانا للحريات العامة وان اطالق 

  . )2(النار على مظاهرة سلمية ليس له سبب مقبول ، ودعا إلى اجراء تحقيق 

 ، 1948 كانون الثاني 29     شارك الحزب في الوزارة التي شكلها محمد الصدر في 

 1948 حزيران 7بتعيين محمد مهدي كبه وزيرا للتموين ، غير ان كبه استقال منها في 

، 1954 مايس 4يانا مطوال في  ، واصدر الحزب ب)3(محتجا على التدخل في االنتخابات 

نيابية حقا دستوريا يجب ان تمارسه االحزاب السياسية ، ودعا  فيه االنتخابات العد

  . )4(اعضائه إلى خوض معركة االنتخابات الجديدة 

 ، فاز الحزب بخمسة نواب ، وحين 1950 حزيران 10    عندما جرت االنتخابات في 

شكل الوزارة مصطفى العمري ، استصدر إرادة ملكية بحل مجلس النواب واجراء 

ديدة ، لذا قرر الحزب مقاطعة االنتخابات ودعا الشعب إلى العمل على انتخابات ج

  . )5(احباطها 

 ، اعلنت االحكام العرفية ومنعت المظاهرات والتجمعات 1952    عند قيام انتفاضة 

  . )6(ومنع حمل السالح واغلقت االحزاب السياسية وعطلت الصحف 

رة ، عبرت عن استنكاره لمحاولة  رفع الحزب مذك1953 كانون الثاني 31     في 

تصفية الحزب عن طريق إلغاء الحياة الحزبية واالعالن عن ان االرهاب الحكومي في 

ظل االحكام العرفية قد زاد منتسبيه ومؤازريه تصميما على استئناف العمل الداء رسالته 

 في والمضي في خدمة مبادئه والقيام بواجبه في التعبير عن إرادة الشعب ومطالبه

                                          
  . 97اسماعيل احمد ياغي ، تطور الحركة الوطنية العراقية ، ص )2(
  . 125 ؛ عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص66عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )3(
 ، 1980 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1958 ـ 1946ادي العكام ، تاريخ حزب االستقالل عبد االمير ه )4(

  . 259ص
  . 154عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )5(
  . 270عبد االمير هادي العكام ، المصدر السابق ، ص )6(
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االصالح ، وطالب الحزب باعادة الحياة الحزبية ، واعادت امتيازات الصحف ، ورفع 

  . )1(االحكام العرفية 

 قرر نوري السعيد اجراء انتخابات للمجلس النيابي الذي حله ، 1954 اب 17     في 

فقرر الحزب خوض معركة االنتخابات ، واصدر بيانا بذلك ، وحددت وزارة الداخلية يوم 

 ايلول اعلن فيه 15 ايلول موعدا الجراء االنتخابات ، إال ان الحزب نشر بيانا في 12

  . )2(مقاطعة االنتخابات 

 ايلول عمد نوري السعيد إلى تصفية كل شكل ممكن من اشكال الحياة الحزبية 22    في 

، حلت بموجبه حزب " 1954 لسنة 19مرسوم الجمعيات رقم "العلنية باصداره 

  . )3(ل وسائر االحزاب األخرى االستقال

 4لسان حاله ، وقد صدرت في " لواء االستقالل"أما صحافة الحزب ، فقد كانت جريدة      

 ، الغي امتيازها 1954 ، وعلى اثر إلغاء مرسوم االحزاب والجمعيات لسنة 1946اب 

  . )4(وتعطلت عن الصدور 

الحي واعتمد على الوسائل البرلمانية      ان حزب االستقالل عالج القضايا باسلوب اص

والديمقراطية ولم يكن يؤمن بالثورة لتحقيق اهدافه ، ويصنفه البعض بأنه حزب قومي يؤكد 

                                          
 ، بغداد ، 1 ، ط1958 ـ 1953ي العراق جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية الداخلية ف )1(

  . 37 ، ص1980
  . 155 ـ 154عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )2(
 ايلول 22 الوقائع العراقية  ، بغداد ، جريدة ؛111جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )3(

1954 .  
  . 115ي العراق ، صهادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية ف )4(
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 ، فلذلك وصفه الكتّاب الغربيين بأنه يمثل )1(على القومية العربية ويدعو للوحدة العربية 

  )2(اليمين

 الحزب الوطني الديمقراطي: ثانيا 

ي بغداد جماعة االهالي ، وقد كانت جريدة صوت االهالي التي عادت     تاسست ف

 النواة االساسية لتاسيس هذا الحزب الذي لم يمارس نشاطه السياسي 1942للصدور عام 

  . )3( 1946بصورة عملية وعلنية إال بعد اجازة االحزاب السياسية في العراق عام 

 )4(اب السياسية ، قدمت الهيئة المؤسسة     بعد ان اجازت وزارة توفيق السويدي االحز

 ، بالموافقة على تاسيس حزب سياسي باسم 1946 اذار 5طلبا إلى وزارة الداخلية في 

  . )5(الحزب الوطني الديمقراطي ، وارفقوا مع الطلب منهاج الحزب ونظامه الداخلي 

لى  وافقت وزارة الداخلية على تاسيس الحزب وصادقت ع1946 نيسان 2    في 

 باالنضمام إلى  كافة المؤيدين اثر ذلك دعت الهيئة المؤسسةمنهاجه السياسي ، وعلى

اول لجنة ادارية مركزية في قاعة مدرسة النقيض االهلية في  انتخاب الحزب ، ثم جرى

 ، وفاز في االنتخابات كامل الجادرجي ، محمد حديد ، حسين جميل ، 1946 نيسان 26

االزري ، عبود الشالجي وزكي عبد الوهاب ، واجتمعت صادق كمونه ، عبد الكريم 

                                          
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 1958 ـ 1945زايد نافع الفهد ، توفيق السويدي ودوره في السياسة العراقية  )1(

  . 59 ، ص1990جامعة البصرة ، 
  . 546 ، ص1988 ، ترجمة سليم التكريتي ، بغداد ، 1950ـ 1900لونكريك ، تاريخ العراق الحديث  )2(
  . 15 ، ص1963 ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 1958 ـ 1946 ، تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي فاضل حسين )3(
كامل الجادرجي ، محمد حديد ، عبد الكريم االزري ، يوسف الحاج الياس ، حسين جميل ، عبد الوهاب : وهم  )4(

 . مرجان ، عبود الشالجي وصادق كمونة 
 ؛ فكرت نامق عبد الفتاح ، سياسة العراق 255ية في العراق ، صجعفر عباس حميدي ، التطورات السياس )5(

 ؛جريدة  170 ، ص1989 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1 ، ط1958 ـ 1953الخارجية في المنطقة العربية 

  . 1946 اذار 7صوت االهالي  ، بغداد ، 
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اللجنة االدارية وانتخب كامل الجادرجي رئيسا وعبد الكريم االزري نائب للرئيس وحسين 

  . )1(جميل سكرتيرا وعبود الشالجي محاسبا 

    أما أهداف الحزب فقد حددها منهاجه ، بان غاية الحزب القيام بإصالح عام في كل 

ة العراق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ، والعمل على تحقيق نواحي حيا

 ، كما دعا الحزب إلى ضرورة العمل على اتحاد البالد )2(حياة ديمقراطية نيابية برلمانية 

العربية مع احتفاظ كل دولة بادارة شؤونها المحلية وتقوية جامعة الدول العربية والعمل 

العربية األخرى ، ومقاومة تاسيس وطني قومي لليهود في على استقالل البالد 

، كما دعا إلى إقامة العالقات بين العراق وبريطانيا على أساس الصداقة )3(فلسطين

  . )4(والمنافع المتبادلة وضرورة اكمال استقالل العراق 

     اقتصر نشاط الحزب على رفع المذكرات إلى الملك فيصل الثاني مطالبا بتحقيق 

الحياة الديمقراطية ، وكذلك من خالل صحيفة صوت االهالي التي كانت تنتقد سياسة 

  . )5(الحكومة 

لقد كان رئيس الحزب كامل الجادرجي يخشى ان يندس إلى الحزب عناصر شيوعية      

فتغير اتجاه الحزب ، إال ان ذلك حصل فعال حين تمكنت العناصر الشيوعية من الدخول إلى 

  . )6(زب ، مما ادى فيما بعد إلى تكوين جناح يعرف بالجناح التقدمي للحزبتنظيمات الح

                                          
  . 39فاضل حسين ، تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ، ص )1(
  . 26 ، ص7لرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، جعبد ا )2(
 ـ 1958محمد كاظم علي ، العراق في عهد عبد الكريم قاسم ـ دراسة في القوى السياسية والصراع االيدولوجي  )3(

  . 59، ص1989  , ، مطبعة الخلود ، بغداد1963
  . 46 ، ص7عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج )4(
  . 71ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )5(
  . 263جعفر عباس حميدي ، التطورات السياسية في العراق ، ص )6(
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 شكل نوري السعيد وزارته التاسعة ، وشارك الحزب 1946 تشرين الثاني 21     في 

 ، ولم يمض شهر على ذلك ا ممثال بمحمد حديد وزيرا للتموينالوطني الديمقراطي فيه

به من الوزارة بسبب التدخالت الحكومية في االستيزار حتى استقال بناء على طلب حز

  . )1(االنتخابات 

    اعلن كامل الجادرجي رئيس الحزب تعديل منهاج الحزب من خالل مذكرة قدمها إلى 

 ، وخالل المناقشات الجارية 1947 اب 15في " المذكرة االشتراكية"اللجنة االدارية باسم 

لحزب والتي اثارت ضجة في صفوف اللجنة حول المذكرة ، قدم الجادرجي استقالته من ا

  . )2(االدارية المركزية وقرروا عدم قبول االستقالة 

 :       ظهرت في الحزب انذاك اربع اتجاهات متصارعة 

 . االتجاه اليميني ، ويمثله عبد الوهاب مرجان  .1

 . االتجاه الوسط ، ويقوده كامل الجادرجي ومحمد حديد  .2

 ، ويمثله فاضل حسين ، طلعت الشيباني وزكي عبد االتجاه اليساري المعتدل .3

 الوهاب 

 . االتجاه الشيوعي ، ويمثله كامل قزانجي  .4

     ادت هذه االتجاهات إلى حدوث انقسامات وتيارات داخل الحزب ، فخرج عبد 

الوهاب مرجان وصادق كمونه وعبد الكريم االزري حيث ان األول انضم إلى حزب 

 قدم كامل 1947لث اصبح من جماعة صالح جبر ، وفي عام االتحاد الدستوري والثا

، يطالب بتطبيق النظرية العلمية " نداء االنقاذ"قزانجي وجماعته مذكرة إلى الحزب سماها 

الحديثة ، كما حاول طلعت الشيباني وزكي عبد الوهاب وفاضل حسين ان يوجهوا الحزب 
                                          

  . 125هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )1(
الطليعة ، بيروت ،  ، دار 1كامل الجادرجي ، مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ، ط )2(

  . 192 ، ص1970
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وخرج من هذا المأزق بتقديم إلى الخط اليساري ، إال ان كامل الجادرجي عارضهم 

مذكرته التي كانت تحتوي على مفاهيم االشتراكية الديمقراطية ، فايده محمد حديد وحسين 

جميل ، وعلى اثر ذلك استقال طلعت الشيباني وزكي عبد الوهاب وسافر فاضل حسين 

  . )1(إلى الواليات المتحدة االمريكية لغرض الدراسة 

االيوبي وزارته الثانية ، كان الحزب قد جمد نشاطه ،      وعندما شكل علي جودت 

 ، إال ان حسين جميل اشترك في 1948 كانون األول 1واوقف ممارسة عمله في 

  . )2(الوزارة كوزير للعدلية ، فكانت مشاركته  بصفة شخصية ال حزبية 

نهاجه     اجتمعت اللجنة االدارية المركزية للحزب وقررت استئناف نشاط الحزب وفق م

 ، والعمل على ضم عناصر جديدة للحزب ، واعادت النظر 1950 اذار 25االساسي في 

في تنظيم عمله على ضوء التجارب السابقة وتاليف جبهة وطنية موحدة من الهيئات 

  . )3(والكتل واالفراد التي تتفق على منهج موحد 

جلس النيابي بعد حلها         عندما ارادت وزارة مصطفى العمري اجراء انتخابات للم

المجلس القائم انذاك ، اعلن الحزب مقاطعته االنتخابات النيابية بسبب التدخالت الكثيرة 

 اغلق الحزب مع غيره 1952 تشرين الثاني 23 ، وفي )4(للحكومة في تلك االنتخابات 

  . )5(من االحزاب من قبل حكومة نور الدين محمود العالن االحكام العرفية في البالد 

 شكل جميل المدفعي وزارته السادسة التي قوبلت 1953 كانون الثاني 29     في 

بردود فعل متباينة ، فقد عبرت العناصر واالحزاب المعارضة عن استيائها الستمرار 

                                          
  . 172عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 209عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 466 ـ 469كامل الجادرجي ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 210عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 125 ، االحزاب السياسية في العراق ، صهادي حسن عليوي )5(
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 مذكرة 1953االحكام العرفية ، فقد رفع الحزب الوطني الديمقراطي في األول من شباط 

وضع السياسي في العراق منذ اعالن االحكام العرفية وحل إلى الحكومة استعرض فيها ال

االحزاب السياسية ، وطالب باعادة الحياة الحزبية ، والغاء االحكام العرفية ، وابطال 

  . )1(االجراءات التي اتخذت بشان الصحف

 والتي بدات نشاطها 1953 ايلول 17     شكل فاضل الجمالي وزارته األولى في 

 الرقابة على الصحف ، ورفع االحكام العرفية ، والسماح لالحزاب السياسي بالغاء

 .  ، وبذلك استأنف الحزب نشاطه السياسي )2(السياسية باستئناف نشاطها العلني 

     قررت وزارة نوري السعيد الثانية عشر ، اجراء االنتخابات النيابية ، كما اعلن حل 

لوطني الديمقراطي مقاطعة االنتخابات قرر الحزب افحزبه حزب االتحاد الدستوري ، 

واتهم الحزب نوري السعيد بأنه ال يبغي في الواقع استفتاء الشعب وإنما الذي يبغيه هو 

  . )3(تمشية المشاريع االستعمارية التي يراد فرضها على البالد 

 قررت وزارة نوري السعيد سحب اجازة الحزب الوطني 1954 ايلول 2    في 

ذرعة بان الحزب يهدف إلى االخالل باالمن واقالق الراحة العامة وانه الديمقراطي مت

لمدة سنة " صوت االهالي"خرج من منهاجه الذي اجيز بموجبه ، كما تقرر تعطيل جريدة 

  . )4(واحدة

 ، قدم كامل الجادرجي ورفاقه طلبا إلى وزارة الداخلية 1954 تشرين األول 7    في 

" 19" الديمقراطي من جديد وفقا لمرسوم الجمعيات رقم باعادة تاسيس الحزب الوطني

                                          
  . 37جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )1(
  . 57المصدر نفسه ، ص )2(
  . 115 ـ 114المصدر نفسه ، ص )3(
 ؛ جعفر عباس حميد ، 20 ، ص1974 ، بيروت ، 1فاضل حسين ، سقوط النظام الملكي في العراق ، ط )4(

  . 359 ؛ فاضل حسين ، تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ، ص110واالتجاهات السياسية ، صالتطورات 
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 بحجة 1954 تشرين األول 23 ، إال ان وزارة الداخلية رفضت الطلب في 1954لسنة 

 ، مما ادى بالحزب إلى مزاولة نشاطه السياسي )1(ان اسباب حل الحزب مازالت قائمة 

 . بصورة سرية 

 حزب الشعب: ثالثا 

الثانية ، بدأ نشاطه سري لتشكيل حزب سياسي ، وذلك عندما     خالل الحرب العالمية 

عقد عدد من الساسة أول اجتماع لهم في دار مفتي فلسطين الحاج امين الحسيني لتحقيق 

هذا الغرض ، وقد اتفقوا على تشكيل لجنة سباعية سرية برئاسة المفتي تقوم باالتصال 

  . )2(برجال السياسة في االقطار العربية 

 ، طلبا إلى وزارة الداخلية بالموافقة على تاسيس حزب )3(دمت الهيئة المؤسسة      ق

 27 ، وفي )4(سياسي باسم حزب الشعب ، إال ان وزارة الداخلية لم تجب على الطلب 

 قدم مجموعة من المحامين طلبا إلى وزارة الداخلية بالموافقة على 1943كانون األول 

 نيسان 27لم ينل الموافقة ، ثم تجدد الطلب في تاسيس الحزب المذكور لكن الطلب 

  . )5( ولم تحصل الموافقة أيضا 1944

 وافقت وزارة الداخلية على طلب التاسيس وصدقت على منهاجه 1946 نيسان 2    في 

  . )1(السياسي بعد ان قدمت الهيئة المؤسسة طلبا لتاسيس الحزب المذكور مرة أخرى 

                                          
  . 364فاضل حسين ، تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ، ص )1(
 ، 1967 ، مطبعة سليمان االعظمي ، بغداد ، 1 ، ط1943 ـ 1894ناجي شوكت ، سيرة وذكريات ثمانين عام  )2(

  . 456ص
رشيد عالي الكيالني ، ناجي شوكت ، علي محمود الشيخ علي ، يونس السبعاوي ، محمد علي : وهم كل من  )3(

 . محمود ، داوود السعدي ومحمد حسن سلمان 
  . 120هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )4(
  . 235 ـ 234عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )5(
  . 212 ، التطورات السياسية في العراق ، صجعفر عباس حميدي )1(
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 على تحقيق الحياة الديمقراطية وحل مشكلة االراضي تد    أما سياسة الحزب فقد اك

ودعا إلى حرية تاليف االحزاب والمساواة بين القوميات وحرية االعتقاد والكالم ، كما اكد 

الحزب على ضرورة التعاون مع البالد العربية ، واقامة العالقات الدبلوماسية مع سائر 

  . )2(ركة البلدان الديمقراطية على أساس المصالح المشت

   امنت الهيئة المؤسسة باالشتراكية وتثقفت بالثقافة الماركسية وكان اغلب المؤيدين له 

  . )3(من العمال والفالحين ، وسادت بينهم وبين الشيوعية عالقة وثيقة 

 ، وجرت 1946 نيسان 26     عقد الحزب مؤتمره األول في قاعة سينما روكسي في 

ة ، وفاز عزيز شريف رئيسا ، توفيق منير ، عبد االمير أبو انتخابات اللجنة المركزي

  . )4(اء ـ عبد الوهاب الماشطه اعض وتراب ، خليل المهدي ، حمدي هندي ، وديع طليا

    وقف الحزب إلى جانب االكراد في مطاليبهم القومية التي يجب تحقيقها ضمن الوحدة 

لى ة فلسطين ، إال ان الحزب انقسم عيالعراقية الوطنية ، كما اسهم في الدفاع عن قض

األول يضم المثقفين البرجوازيين الذين ينادون بمهادنة السلطة وممارسة السياسة : تيارين 

الهادفة من اجل الوصول إلى الحكم وتحقيق األهداف ، والثاني تيار الماركسيين الذي 

  )5( الماركسية مرشدا للنضال تزعمه عزيز شريف الذين يعدوني

وذلك لقيامه  سحبت اجازة الحزب في عهد وزارة صالح جبر 1947 ايلول 29  في   

بتحبيذ المبادئ الهدامة خالفا للقانون ولنظامه المصادق عليه ، وكذلك لحثه على الثورة 

 )1( وخلق االضطرابات كما اتهم بحصوله على ايرادات من مصادر مجهولة 

                                          
  . 40 ـ 39 ، ص7عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج )2(
  . 45 ، ص1959هاشم البناء ، الحزب الشيوعي في الميزان ، بغداد ،  )3(
  . 129عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 238 ـ237صدر السابق ، صعبد الرزاق محمد اسود ، الم )5(
 . المصدر نفسه  )1(
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 حزب االحرار: رابعا 

ا الحزب إلى تكتل بعض النواب والساسة القدامى من اجل تاسيس        تعود نشأت هذ

 للحكومة ، وكان صاحب الفكرة نوري السعيد  والمسايرةحزب من العناصر المعتدلة

  . )2( باشرافهوبعض اقطاب السياسة وجرى وضع منهاج 

اسي  طلبا إلى وزارة الداخلية للموافقة على تاسيس حزب سي)3(    قدمت الهيئة المؤسسة 

في العراق باسم حزب االحرار وارفقوا مع طلبهم منهاج الحزب ، وقد وافقت وزارة 

  . )4( وصادقت على منهاجه 1946 نيسان 2الداخلية على الطلب في 

      شرع نوري السعيد بتنظيم حملة شديدة ضد وزارة توفيق السويدي داخل مجلس 

 عن حضور جلسات المجلس مما النواب وخارجه وساعد ذلك على انقطاع بعض النواب

 30عرقل مشروعات الوزارة ، األمر الذي ادى إلى استقالة وزارة توفيق السويدي في 

 وانضمامه ومعظم وزرائه إلى حزب االحرار بصورة رسمية ، واصبح 1946مايس 

  . )5(رئيسا للحزب 

شعب      جاء في منهاج الحزب ونظامه الداخلي ، ان هدف الحزب هو النهوض بال

العراقي على اختالف طبقاته وتوحيد صفوفه وتقدم البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 

 . )1(واصالح االدارة العامة من اجل خدمة الشعب العراقي واقامة العدل وتطبيق القانون 

دعا الحزب إلى العمل على تحقيق أهداف الجامعة العربية من خالل التعاون مع 
                                          

 ؛ اسماعيل احمد ياغي ، تطور الحركة الوطنية ، 207جعفر عباس حميدي ، التطورات السياسية في العراق ، ص )2(

  . 100ص
د الشيخ داخل الشعالن ، عبد العزيز السنوي ، نوري االورفه لي ، عبد القادر باشي اعيان ، محم: ضمت كل من  )3(

فخري جميل ، حسن النقيب ، كامل الخضيري ، وعباس سيد سلمان ، أما نوري السعيد فكان قد سافر إلى تركيا في 

 إلى العراق انصرف عن فكرة الحزب ،وعندما عادمال المفاوضات بين العراق وتركيا الستك1946 كانون الثاني 22

  . 132د الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص ؛ عب94ليث الزبيدي ، المصدر السابق ، ص: للمزيد ينظر . 
  . 22 ، ص7عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج )4(
  . 94ليث الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )5(
  . 23 ، ص7عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارة العراقية ، ج )1(
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 ، )2(لعمل على مساعدة البالد العربية غير المستقلة لنيل استقاللها الحكومات العربية ، وا

كما اكدالحزب على ضرورة المعاهدة العراقية ـ البريطانية بالشكل الذي يضمن للبالد 

  . )3(مصالحها الوطنية وامانيها 

 شارك الحزب في وزارة نوري السعيد التاسعة بوزير 1946 تشرين الثاني 21    في 

و علي ممتاز الدفتري الذي تسنم وزارة المواصالت واالشغال وقد برر الحزب واحد وه

اشتراكه في وزارة نوري السعيد الجل مساعدتها في مهمة تنفيذ قانون االنتخابات الجديد 

وعندما جرت االنتخابات قرر الحزب مقاطعتها . باجراء انتخابات حرة سالمة من التدخل 

ين استعملوا مراكزهم الرسمية ونفوذ الحكومة للتاثير  بعض المسؤولين الذبسبب تدخل

  . )4(على سير االنتخابات ، كما راى الحزب انسحاب وزيره من الوزارة 

 ، احتجت االحزاب ومن ضمنها حزب االحرار على 1948 كانون األول 28     في 

رة تعديل وطالب الحزب بضرو" بورتسموث"توقيع المعاهدة العراقية البريطانية الجديدة 

الوضع القائم بين العراق وبريطانيا على ضوء ميثاق هيئة األمم المتحدة ومبدأ حرية 

 كما اسهم الحزب في نقد سياسة صالح جبر وعدم جدية وزارته في )1(الشعوب وسيادتها 

  . )2(معالجة االوضاع االقتصادية 

ديدة ، فعمل الحزب  ، بدات الحكومة تعد العدة الجراء انتخابات ج1948عام      في 

على تهيئة الجو المناسب الجراء انتخابات حرة ونزيهة وبعيدة عن الزيف والتدخل 

الحكومي إال انه تاكد من التدخل الحكومي في االنتخابات الذي اصبح امره مكشوفا عندما 

                                          
  . 209اق ، صجعفر عباس حميدي ، التطورات السياسية في العر )2(
  . 161عبد الرزاق الحسني ، تاريخ االحزاب السياسية العراقية ، ص )3(
  . 185عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 110هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )1(
 ، مطابع دار الشؤون 1957م فاطمه صادق عباس السعدي ، صالح جبر ودوره السياسي في العراق حتى عا )2(

  . 171 ، ص2008الثقافية ، بغداد ، 
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 ، وبذلك بدات جريدة الحزب 1948 اذار 30تسلم مصطفى العمري وزارة الداخلية في 

تفضح التدخل الحكومي السافر وتدين اساليب التعسف واالرهاب ، وفي " رارصوت االح"

 ، اصدر الحزب بيانا اوضح فيه موقفه من االنتخابات وادان التدخل 1948 حزيران 3

ثم اعلنت االحكام العرفية في البالد ،  . )3(الحكومي ، إال ان السلطات منعت نشر البيان

زاب ، لذلك قررت اللجنة العليا للحزب تجميد نشاطه وقامت الحكومة بالتضييق على االح

 ، غير ان هذا )4( الحزب  نشاط كانون األول بتجميد12، وابلغت وزارة الداخلية في 

  . )5(التجميد صار نهاية للحزب ، اذ لم يعد إلى العمل السياسي فيما بعد 

 حزب االتحاد الوطني : خامسا 

اريين الماركسيين الذين التفوا حلول عبد الفتاح      يمثل هذا الحزب جماعة من اليس

، )6(ابراهيم بدافع الصداقة واالعجاب بشخصيته الذي كان من مؤسسي جماعة االهالي 

 طلبا إلى وزارة الداخلية للسماح لهم بتاسيس حزب سياسي باسم )1( اذار قدموا 12ففي 

نظام الداخلي للحزب ، ويذكر وارفقوا بطلبهم المنهاج السياسي وال" حزب االتحاد الوطني"

من فلول الشيوعيين المثقفين (المؤرخ العراقي عبد الرزاق الحسني ان مقدمي الطلب هم 

  . )2( ) السرالحزب أو رجح االشتغال العلني دونسواء منهم من انشق من 

 وافقت وزارة الداخلية على اجازة الحزب وصادقت على 1946 نيسان 2      في 

  . )4(لسان حال الحزب " الرأي العام" ، واصبحت جريدة )3(ي منهاجه السياس

                                          
  . 111هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )3(
  . 264اسماعيل احمد ياغي ، تطور الحركة الوطنية العراقية ، ص )4(
  . 133عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص )5(
  . 114تطور الحركة الوطنية العراقية ، صاسماعيل احمد ياغي ،  )6(
عبد الفتاح ابراهيم ، محمد مهدي الجواهري ، جميل كنه ، موسى الشيخ راضي ، ادوكليان ، موسى صبار : وهم  )1(

 . ، عطا البكري 
  . 42 ، ص7عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج )2(
  . 245ابق ، صعبد الرزاق محمد اسود ، المصدر الس )3(
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     اكد منهاجه الداخلي على تعزيز كيان العراق واستكمال سيادته وتوطيد عالقته على 

أساس المساواة والمصالح المشتركة مع جميع الدول الديمقراطية وضرورة تعزيز 

ركة الديمقراطية في حزب واحد الروابط مع الدول العربية ، كما دعا إلى توطيد الح

ها عائقا أمام توحيد الديمقراطيين في االحزاب السياسية وعدورفض التعاون والتآزر بين 

  . )5(حزب واحد 

    دافع الحزب عن االتحاد السوفيتي وهاجم االستعمار البريطاني ووصفه بالعدو االول 

، واشار ان الحياة الحزبية ال يمكن ة لكما امن بالثورة االجتماعية ودافع عن الطبقة العام

ان يكتب لها النمو والتقدم ما لم تقترن بالتنظيم النقابي ، وربط بين الحركة الوطنية 

  .  )6(والحركة العمالية  

      لم يزد عدد اعضاء الحزب عن ثالثة االف عضو مما ادى الى قلة بدالت 

 جوبه الحزب بحملة وزارة ارشد  ، وعندما)1(االشتراك، فاضطر الحزب الى االقتراض

 . )2(ركين عنه ت معظم المشانفضالعمري الموجه ضد االحزاب ، 

 ، ابلغت وزارة الداخلية في عهد وزارة صالح جبر ، رئيس 1947 ايلول 29       في 

حزب االتحاد الوطني ورفاقة بابطال رخصة الحزب ، بتهمة تجنيد المبادئ الهدامة 

ى الثورة والتمرد واالعتماد على مصادر اجنبية مجهولة في وترويجها والتحريض عل

 فحل الحزب نفسه بصورة رسمية ولم يمارس العمل السري او العلني )3(تمويلها بالمال 

                                                                                                                                 
  . 27رياض رشيد ناجي،المصدر السابق، ص )4(
  . 1946 اذار ، 13جريدة الرأي العام ، بغداد ، ،  )5(
  . 119هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )6(
   .119ص, االحزاب السياسية في العراق , هادي حسن عليوي  )1(
  . 245 السابق ، صعبد الرزاق محمد اسود ، المصدر )2(
  . 120هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )3(
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بعد ذلك وانظم اعضاؤه الى احزاب اخرى وحركات مختلفة وخاصة الحزب الشيوعي 

 )4(والحزب الوطني الديمقراطي 

 : ية حزب الجبهة الشعب: سادسا  

الدفاع " اتجه الغرب الى طرح مشروع 1948 سنة تسموث      بعد فشل معاهدة بور

 والذي اثار القوى الوطنية بعد ان شعرت ان )5("عن الشرق االوسط ازاء الخطر الشيوعي

 ، وعلى اثر ذلك اصدر عدد من الساسة )6(الفئة الحاكمة تريد ربط العراق بعجلة الغرب 

 ، )7( 1951 اذار 9في " بيان الحياد"ي شامل ، اطلق عليه تسمية المعارضين بيان سياس

دعوا فيه الى السالم والتخلص من االستعمار ، والتمتع بحياة سياسية حرة ، والحصول 

  . )1(على استقالل كامل غير منقوص ، والتزام الحياد تجاه المعسكرين المتخاصمين 

ى لفكرة تاسيس الجبهة الشعبية المتحدة ، حيث  هذا البيان الخطوة االول      يمكن ان نعد

 ، كما ابدت الصحف ترحيبها )2(كان يمثل دعوة صريحة للقوى الوطنية لتوحيد صفوفها 

 ، وقد اتجهت )3(بالبيان ونشرت المقاالت المطولة حول موضوع تمسك العراق بالحياد 

ن خالله الدفاع عن العناصر التي وقعت البيان الى خلق تنظيم يجمعهم لكي يتمكنوا م

 الى وزارة الداخلية بتاليف جبهة سياسية من 1951 نيسان 14افكارهم ، فقدموا طلبا في 

                                          
  . 88ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 137عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص )5(
تر غير منشورة ، كلية حيدر طالب حسين الهاشمي ، صادق البصام ودوره السياسي في العراق ، رسالة ماجيس )6(

  . 146 ، ص2000، جامعة بغداد ، ) ابن رشد(التربية 
من الموقعين على بيان الحياد ، كامل الجادرجي ، مزاحم الباجه جي ، طه الهاشمي ، محمد حديد ، حسين جميل ،  )7(

  . 230صادق البصام وغيرهم للمزيد ينظر ، كامل الجادرجي ، المصدر السابق ، ص
  . 438 ـ 437ن الباجه جي ، مزاحم الباجه جي سيرة سياسية ، لندن ، الت ، صعدنا )1(
  .  1951 اذار 26 ، 2496جريدة االهالي ، بغداد ، العدد  )2(
 ، رسالة ماجستير غير منشورة 1958يحيى كاظم المعموري ، طه الهاشمي ودوره العسكري والسياسي حتى عام  )3(

  . 164 ، ص1989عة بغداد ، جام) ابن رشد(، كلية التربية 
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 ، اال ان وزارة الداخلية رفضت )4("الجبهة الشعبية المتحدة"احزاب وهيئات وافراد باسم 

اب الطلب بحجة انه يخالف المادة الثالثة من قانون تاليف الجمعيات مما ادى الى انسح

 )5(عدد من الموقعين على طلب التاسيس النتمائهم الى احزاب اخرى 

حزب الجبهة " الطلب االخرون تحويل الجبهة الى حزب سياسي باسم  مقدموقرر        

، ومن الجدير  )6( 1951 مايس 26 وزارة الداخلية في هوقد اجازت" الشعبية المتحدة

مل الجادرجي ، الذي كان يريد ان يدعم ذكره ان حزب الجبهة الشعبية ولد بتاثير كا

  . )7(الحزب الوطني بحزب اخر يقوده سياسيون من ذوي النفوذ لدى االوساط الشعبية 

     تضمن ميثاق الجبهة االسس والمبادئ التي تتبعها الجبهة في السياستين الداخلية 

نية ، وايجاد وضع والخارجية ، ففي السياسة الداخلية تهدف الجبهة الى دعم الوحدة الوط

سياسي يقوم على تطبيق القانون االساسي والتمسك باحكامه ، والعمل على تحقيق نظام 

ديمقراطي دستوري نيابي مقيد بالقانون ، وفسح المجال للعمل الحزبي والنقابي في جميع 

انحاء العراق ، وتامين استقالل القضاء ، اما في السياسة الخارجية ، فتعمل الجبهة على 

استكمال سيادة العراق واستقالله ، وتوحيد العمل ضمن جامعة الدول العربية واتباع 

  . )1(سياسة الحياد والتعاون مع الشعوب العربية 

                                          
نجيب الصائغ ، من اوراق نجيب الصائغ في العهدين الملكي : موقعا ، ينظر ) 22(كان عدد الموقعين على الطلب  )4(

  . 48 ، ص1990 ، بغداد 1963 ـ 1947والجمهوري 
عبد الرزاق : ر من ابرز المنسحبين ، كامل الجادرجي ، خدوري خدوري ، جعفر حمندي ، جميل صادق ، ينظ )5(

  . 242الحسني ، تاريخ االحزاب السياسية العراقية ، ص
 ؛ عدنان سامي نذير ، عبد الجبار الجومرد نشاطه 106هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )6(

  . 152 ، ص1991السياسي ودوره الثقافي ، بغداد ، 
  . 77 ـ 76 ، ص1989الدار العربية ، بغداد ، عبد القادر البراك ، ذكريات ايام زمان ،  )7(
 1951ميثاق الجبهة الشعبية المتحدة ونظامها الداخلي ، بغداد ، : للمزيد من تفاصيل منهاج الحزب واهدافه ينظر  )1(

 دراسة تاريخية ، بغداد ، 1954 ـ 1951؛ خالد حسن جمعة ال قزان ، حزب الجبهة الشعبية المتحدة في العراق 

  . 52 ص ،1990
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 عقدت الهيئة المؤسسة للحزب اجتماعا ، انتخبت فيه لجنة 1951 ايار 30     في 

ره العام ، واخذت  مؤقتة لالشراف على اعمال الحزب الى ان يتم عقد مؤتم)2(ادارية

 وتبرع اعضاء اللجنة االدارية )3(اللجنة على عاتقها تهيئة مستلزمات عمل الحزب 

  . )4(. المؤقتة بمبلغ خمسون دينار لدعم الحزب ماديا 

 ، عقد مؤسسوا الحزب اجتماعا في دار مزاحم الباجه جي 1951 حزيران 7     في

صادق البصام امينا للسـر ، كـما عقد في وانتخب طه الهاشمي رئيسا للمكتب الدائم ، و

 حزيران مؤتمر عام ، وقرر المؤتمرون التعاون مع الحزب الوطني ، واصدار جريدة 8

  . )5(لتكون لسان حال الحزب " الجبهة الشعبية"يومية سياسية باسم 

 راى حزب الجبهة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي ان يوحدا 1951 تموز 1   في 

الذي " البيان المشترك"هما ويعمال سوية ، لذا اصدر الحزبان بيانا اطلق عليه تسمية مساعي

اكد على التعاون بين الحزبين من اجل تحقيق اهداف الشعب العراقي ، وابعاد العراق عن 

ل الى اقحامه في حرب ال مصلحة له فيها ، وان ال يصبح والتكتالت الدولية التي تؤ

لتهديد واالعتداء ، وان يكون الشعب مصدر السيادة ، وان تصان العراق قاعدة عسكرية ل

  . )1(الحريات الدستورية ، وان تكون للقانون حرمته 

                                          
طه الهاشمي ، محمد رضا الشبيبي ، صادق البصام ، نصرت الفارسي ، نجيب الصائغ ، عبد : تالفت اللجنة من  )2(

 . الرحمن الجليلي ، عبد الرزاق الظاهر وعبد الجبار الجومرد 
 ، 1992غداد ،  ، ب1958 ـ 1944مؤيد ابراهيم الونداوي ، العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية  )3(

  . 132ص
  . 44خالد حسن جمعة ال قزان ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 147حيد طالب حسين الهاشمي ، المصدر السابق ، ص )5(
  . 252 ـ 249عبد الرزاق الحسني ، تاريخ االحزاب السياسية ، ص: للمزيد عن تفاصيل البيان المشترك ، ينظر  )1(
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 ، عقد حزب الجبهة الشعبية المتحدة مؤتمره العام في 1951 تشرين الثاني 30    في 

ورسم خطة قاعة سينما دار السالم ، وناقش المؤتمر سياسة الحزب الداخلية والخارجية ، 

  . )2(عمله المستقبلية كما تم تحديد تنظيمات الحزب 

     عندما حلت وزارة مصطفى العمري المجلس النيابي ، وقررت اجراء انتخابات 

جديدة ، اعلنت الجبهة الشعبية المتحدة مقاطعتها لالنتخابات ، واصدرت بيان في        

نتخابات في جو كهذا ال يحقق اهداف ان اجراء اال: ( اكدت فيه 1952 تشرين الثاني 2

  . )3() االمة في ان يكون لها مجلس نيابي يعبر عن امانيها وينطق بلسانها

) 3( ، اغلقت الجبهة الشعبية المتحدة بالبيان رقم 1952 تشرين الثاني 23      في 

ي     الصادر من قائد القوات العسكرية المرابطة في بغداد ، اال انها استأنفت نشاطها ف

 ، عندما سمحت وزارة فاضل الجمالي االولى لالحزاب السياسية 1953 ايلول 17

  . )4(بالعمل السياسي 

      اصدر نوري السعيد قرارا بحل حزبه حزب االتحاد الدستوري تمهيدا لعقد حلف 

فشعر حزب الجبهة الشعبية المتحدة ان بعض اعضائه يحاولون التهرب من ميدان . بغداد 

 1954 اب 21ح الحزبي فقررت هيئتها االدارية برئاسة محمد رضا الشبيبي في الكفا

  . )1(وقف نشاطها 

     يمكن ان يقال ان حزب الجبهة الشعبية ولد منقسما ، وذلك ان اغلب اعضاء الهيئة 

كما ان الخالفات بين   . )2(المؤسسة يفتقرون الى الروابط الفكرية التي تجمع بينهم 

 في اساليب معارضتهم للسلطة اضعفت الحزب ، ويذكر عبد القادر البراك االعضاء حتى

                                          
  .  139 المصدر السابق ، صخالد حسن جمعة ال قزان ، )2(
  . 245عبد الرزاق الحسني ، تاريخ االحزاب السياسية ، ص )3(
  . 57جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )4(
  . 360محمد مهدي كبه ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 53نجيب الصائغ ، المصدر السابق ، ص )2(
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العالقات الطيبة بين اقطابه كانت مصطنعة النها تنوي الى الضغينة (في ذكرياته ان 

، فسرعان ما نشب الخالف بين صادق البصام ومزاحم الباجه جي ، والخالف ) والمنافسة

 ، مما ادى الى اضعاف )3( وسائل العمل بين صادق البصام ومحمد رضا الشبيبي حول

 . الحزب ووضع حد لنهايته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احزاب المعارضة السرية 
 الحزب الشيوعي العراقي : اوال 

 في العقد الثاني من القرن العشرين واصدرت )1(     ظهرت اول حلقة ماركسية عراقية 

 كانون االول 28نها في ، صدر العدد االول م" الصحيفة"مجلة علنية نصف شهرية باسم 

 ، عالجت فيها مشاكل العراق االجتماعية واالقتصادية والفكرية ، كما هاجمت 1924

االقطاع واالستعمار والتفرقة العنصرية ، اال ان جهود جماعة الصحيفة باءت بالفشل 

  . )2(واغلقت المجلة 

                                          
  . 76در السابق ، صعبد القادر البراك ، المص )3(
حسين الرحال،عوني بكر صدقي،مصطفى علي،محمد سليم،محمد احمد المدرس،عبد اهللا جدوع :ضمت كل من  )1(

 . وفاضل محمد
  . 79ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )2(
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اق بين يوسف  ، وتم االتف1930    في مدينة الناصرية تكونت خلية ماركسية عام 

وعبد الكريم حسون الجار اهللا على اصدار منشور شيوعي ، وتمت " فهد"سلمان يوسف 

، ووقع ) يا عمال وفالحي البالد العربية(كتابة مسودة المنشور بخط يد فهد وكان عنوانه 

  . )3( 1932المنشور باسم الحزب الشيوعي وتم توزيعه في مدينة الناصرية عام 
 في العراق على عقد )4( ، اتفق المتعلمون الماركسيون االوائل 1934 اذار 31في      

لجنة مكافحة (اجتماع تاسيسي في العراق واعلنوا تشكيل منظمة شيوعية اطلقوا عليها اسم 

واختاروا من بينهم عاصم فليح سكرتيرا لها ، وهو اول سكرتير للحزب ) االستعمار واالستثمار

  . )5(الشيوعي العراقي 

 ، اجتمعت اللجنة المركزية لمكافحة االستعمار وقررت تغيير اسمها 1935 في نهاية     

  . )1(واصدرت جريدة كفاح الشعب ناطقة باسمه " الحزب الشيوعي العراقي"الى 

 ، ايد الشيوعيون 1936 تشرين االول 29       عندما وقع انقالب بكر صدقي في 

واخذ " االصالح الشعبي"م منهم الى جمعية االنقالب وتعاونوا مع قادته ، وانضم قس

اخرون يكتبون في جريدة االنقالب ، وبعد مقتل بكر صدقي تشتت شمل الشيوعيون ، 

فاسقطت الجنسية عن عبد القادر اسماعيل ومهدي هاشم الذي سافر خارج العراق كما 

                                          
المكتبة العصرية،بيروت، عبد الكريم حسون الجار اهللا ، تصدع البشرية من خالل وويالت االستبداد والعبودية، )3(

 . 80،ص1969
عاصم فليح ، زكي خيري ، عبد الوهاب محمد،موسى حبيب،مهدي هاشم،وديع طليا،متي يوسف،نوري : وهم  )4(

 . رفائيل،وهم من اهالي بغداد،ومن البصرة سامي نادر وظافر صالح،ومن الناصرية يوسف سلمان يوسف،وحميد مجيد 
،مطبعة الحكم المحلي ،بغداد ، 1 ، ط1963 ـ 1944عالقات العراقيةـالسوفيتية عبد المناف شكر جاسم ، ال )5(

 ؛ عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر 114 ؛ عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص65 ، ص1980

  . 111 ـ 110السابق ، ص

 يوم عاد فهد من موسكو بعد 1938 وانما 1934ان تاسيس الحزب الشيوعي لم يكن عام :         يذكر مالك سيف 

مالك سيف ، تجربتي مع الحزب : ، للمزيد ينظر " جامعة كادحي الشرق"تخرجه من الجامعة االممية للشيوعيين 

  . 82 ـ 81 ، ص1974الشيوعي ، منشورات فؤاد كرم ، بيروت ، 
  . 6 ، ص1960انون الثاني ،  ك26 ، 2زكي خيري ، بذور الشيوعية كيف تنبت ، جريدة اتحاد الشعب ، العدد  )1(
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د  عا1938 كانون الثاني 30 ، وفي )2(الى باريس " فهد"سافر يوسف سلمان يوسف 

 . )3(يوسف سلمان يوسف من االتحاد السوفيتي وعمل على اعادة تكوين الحزب الشيوعي 

 ، اصدرت الحكومة قانونا يعاقب باالشغال الشاقة او الحبس مدة 1938 مايس 9    في 

ال تزيد عن سبع سنوات او بالغرامة او بهما معا كل من جند او نشر المذاهب االشتراكية 

ضوية او االباحية ، فجرت حملة اعتقاالت في صفوف الشيوعيين ، او البلشفية او الفو

وعلى اثر ذلك جمد الحزب الشيوعي نشاطه ولم يتمكن من الظهور حتى قيام الحرب 

  . )4(العالمية الثانية 

 ، وقف الشيوعيون العراقيون موقف الحياد ، ة    بعد اعالن الحرب العالمية الثاني

 فيه المحافظة على الحياد ومنع تحويل بلدنا ساحة للمعركة  اكدواا رسمياواصدروا بيان

  . )5(واكدوا على التعاون العربي 

 طلبا الى وزارة )1(     بمبادرة من الحزب الشيوعي ، قدم عدد من اليهود العراقيين 

عصبة مكافحة " للسماح لهم بتاسيس جمعية باسم 1945 ايلول 12الداخلية في 

  . )2("الصهيونية

                                          
 ؛ 98 ، ص2005حنا بطاطو ، العراق ـ الحزب الشيوعي ، الكتاب الثاني ، ترجمة عفيف البزاز ، طهران ،  )2(

  . 111عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص 
  . 202حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثاني ، ص )3(
  . 76ياسية في العراق ، صهادي حسن عليوي ، االحزاب الس )4(
  . 107 ـ 106حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثاني ، ص )5(
سليم منشي ، نسيم حسقيل يهودا ، سرور صالح قحطان ، ابراهيم ناجي ، يعقوب مصري ، مير يعقوب : وهم  )1(

 . كوهين ، يعقوب اسحاق وموسى يعقوب 
 ؛ رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق ، 128 ، ص1961، ) م. ال ! (ام غروب ؟ .. احمد فوزي ، غرب  )2(

  . 30ص
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 قابل وفد من العصبة رئيس الوزراء وذكروا بان الصهيونية غير اليهودية ، وهي     

اخطر على اليهود من غيرهم ، لذلك يجب عليهم مكافحتها ، واشاد باالسباب التي دفعتهم 

  . )3(الى تاسيسها ، واظهر استعداده لدعمهم وتقديم المساعدات لهم 

      

ة الداخلية على تاسيس العصبة ومنحتها امتياز  ، وافقت وزار1946 اذار 16في      

، وقد استغلت العصبة جريدتها لبث االفكار " العصبة"اصدار جريدة سياسية باسم 

  . )4(الشيوعية 

دفهد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي ، وجود العصبة نصرا جماهيريا للحزب،     ع 

 عنيفا ، واتهمه اًي السوري انتقادسكرتير الحزب الشيوع" خالد بكداش"بينما وجه اليه 

 ، كما وجهت القوى القومية )5( لعدم اتفاقها والواقع القومي للعراق ابارتكاب خطأ سياسي

هيونية ـراك الصـانتقادا الذعا للحزب الشيوعي العراقي ، واتهمته بانه وقع في ش

ن الشيوعيون وكا" دار الحكمة"العالمية ، اسست العصبة دارا للنشر والترجمة اسمته 

 حزيران 6 ، وفي )1(" العصبة"اليهود يمولونها وينشطون فعالياتها ومنها تصدر جريدتها 

 23 عطلت وزارة ارشد العمري جريدة العصبة ، كما امرت باغالق العصبة في 1946

  . )2( وسحبت اجازتها 1946حزيران 

                                          
من خالل ذكرهم السباب تاسيس هذه العصبة اعتبروا ان الصهيونية خطر يهدد اليهود والعرب في ان واحد ، كما  )3(

سطين اعلنوا ان غايتهم من تاسيسها هو التصدي بشكل علني لمكافحة الصهيونية ، واوضحوا بانهم يعتبرون قضية فل

رياض رشيد : ينظر . قضية البالد العربية باسرها وسيبقون بجانب الشعب الفلسطيني ودعوا الى منع الهجرة اليها 

  . 31ناجي ، المصدر السابق ، ص
  . 303عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 71 ، ص1957مالك سيف ، كفاح االحرار ، بغداد ،  )5(
  . 57تجربتي مع الحزب الشيوعي ، صمالك سيف ،  )1(
  . 303عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )2(
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 اعالميا في مواجهة فادة من هذه العصبةمكان السلطة والقوى الوطنية اال    كان با

الدعاية الصهيونية التي عملت على تشويه سمعة العرب عالميا ، كما انه من الممكن 

 . اخضاع العصبة لرقابة مشددة ومعرفة عالقاتها مع الصهيونية العالمية 

" حزب التحرر الوطني"    تقدم الحزب الشيوعي السري بطلب تاسيس حزب علني باسم 

 وكان طالبوا التاسيس اعضاء في الحزب الشيوعي العراقي ، الى وزارة الداخلية ،

وارفقوا مع الطلب منهاج الحزب السياسي ، وكان غايتهم من هذا الطلب هو توسيع قاعدة 

 ، ويذكر ان فهد سكرتير الحزب الشيوعي كان موجها )3(الحزب الشيوعي ونشر مفاهيمه 

ويدي رفضت اجازت الحزب ، ومع ذلك  ، اال ان وزارة توفيق الس)4(حقيقيا لهذا الحزب 

فان الشيوعيين استغلوا اسم الهيئة المؤسسة لنشر الدعاية للحزب والتحرك في اوساط 

  . )5(الجماهير من اجل الكسب الحزبي والتسلل الى بعض االحزاب من اجل نشر مبادئهم 

االحزاب     يبدو ان حكومة السويدي لم تتمكن من اخفاء عداءها للشيوعية ، فحذرت 

السياسية من التعاون مع الحزب الشيوعي العراقي ، وخاطب وزير الداخلية سعد صالح 

اما الشيوعية فانها ممنوعة بموجب الدستور العراقي : (اعضاء مجلس النواب قائال 

وقانون العقوبات البغدادي الذي يعتبرها جريمة ، وعليه سوف ال نعطي رخصة لحزب 

   .)1() يحمل هذه المبادئ

     تعاون الحزب الشيوعي العراقي مع االحزاب االخرى من اجل الغاء معاهدة 

 النشاط للحزب ة ، وكان ذلك قم1948بورتسموث بتهيئة الجماهير للقيام بانتفاضة 

 1949الشيوعي ، اال ان ذلك لم يدم ، حيث اصيب الحزب بانتكاسة ، اذ فقد عام 

                                          
  . 144عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 21 ـ 20 ، ص1955فاضل العاني ، محاكمة فهد زعيم الحركة الشيوعية السرية في العراق ، بغداد ،  )4(
  . 183، المصدر السابق ، صفكرت نامق عبد الفتاح  )5(
  . 34رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق ، ص )1(
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اسي زكي نسيم وحسين الشبيبي اثر اعدامهم وعضوي المكتب السي" فهد"سكرتيره العام 

  . )2(من قبل السلطة وزج الكثير من كوادره في السجون 

     استطاعت بعض الكوادر التي اختفت عن انظار السلطة ان تتكتل فيما بينها وتكون 

وقد قاد هذا التكتل بهاء الدين نوري واستطاع الحزب ان يستعيد . اللجنة المركزية 

  . )3( 1952ترة قصيرة ، حيث ساهم في انتفاضة نشاطه في ف

 ، عمل بهاء الدين نوري ، سكرتير اللجنة 1952     بعد انتفاضة تشرين الثاني 

 ، فاقرت اللجنة 1945المركزية على تعديل الميثاق الوطني للحزب الذي اقر في عام 

ا الدعوة الى  والذي تضمن مبادئ جديدة منه1953المركزية الميثاق المعدل في اذار 

  . )4(اسقاط النظام الملكي واقامة حكم جمهوري ديمقراطي 

، " جماعة القاعدة"     سرعان ما دب الخالف بين الشيوعيين ، الن بهاء الدين نوري 

لثورية ويصفها ال تسايره ويعدها متخلفة وفاقدة لكان يحارب العناصر القديمة التي 

  الكوادر لتحمل المسؤولية ، فلذلك عدانها ال تصلحو" زنجرت"باللهجة الدارجة بانها قد 

 الموجودة في السجن قد فقدت العضوية ، فاثار هذا االمر الكوادر الحزبية في جميعها

سجن بغداد والتي بدات تتكتل فيما بينها وتوجيه االنتقادات الى قيادة وسياسة بهاء الدين 

                                          
يذكر حنا بطاطو بان مصائب الشيوعيين بدات عندما تحول العضو المرشح السابق للجنة المركزية عبد الرزاق عبد  )2(

 البتاوين في بغداد في  في حي166 / 17المنزل رقم الدار : الوهاب الى مخبر ، وافشى للسلطات عنوان مقر الحزب 

 ، وبعد ثالثة ايام هاجمت الشرطة المنزل واعتقلوا المسؤول االول مالك سيف وعدد من 1948 تشرين الثاني 9

الزعماء االخرين ، وقد قدم مالك سيف اعترافا كامال وزود الشرطة بكل االدلة التي كانت تحتاج اليها ضد الحزب ،  

كتبه هما زكي نسيم وحسين محمد الشبيبي امام محكمة عسكرية شبه ميدانية وبذلك تم احضار فهد وعضوان من م

حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب : ينظر . ووجهت لهم تهمة قيادة الحزب من داخل السجن ، وحكم عليهم باالعدام شنقا 

  .  255الثاني ، ص
  . 107 ـ 106 ، ص1995عراق ، بهاء الدين نوري ، مذكرات ، مطبعة جامعة صالح الدين ، كردستان ال )3(
  . 194جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )4(
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زية وسياستها تسير في خط يساري انها قيادة جاهلة غارقة بعناصر انتها(نوري بزعم 

  . )1( )احيانا وفي خط يميني احيانا اخرى

     اطلق هؤالء على انفسهم المركز القيادي للحزب الشيوعي العراقي وكان ابرزهم 

جمال الحيدري السجين لمدة سبع سنوات والذي تمكن من الهرب وعزز جماعته والف 

 الرجل الثاني في الحزب وحسين ذي يعدمن اعضائها حمزة سلمان القيادة مركزية و

سلطان وبشير يوسف وقد انظم الى المركز بعض المنظمات الحزبية كمنظمة النجف 

والنعمانية والصويرة وقسم من منظمات الكوت والشمال والبصرة والسيما عمال النقل 

ة من اكبر المنظمات الشيوعية نشاطا واصدروا جريد" راية الشغيلة"حتى غدت منظمة 

  . )2(" راية الشغيلة"مركزية باسم 

     وفضال عن جماعتي القاعدة والشغيلة ، كان هناك اتجاه ثالث يسمى بجماعة النضال 

التي دعت الى وحدة الشيوعيين في حزب واحد واقامة " جريدة النضال"الذين اصدروا 

ر والرجعية ، جبهة وطنية واحدة لتوحيد نضال الجماهير الكردية والعربية ضد االستعما

  . )3(وتمكنوا من االتفاق مع جماعة القاعدة على التوحيد دون قيد او شرط 

 ، القت السلطات القبض على كل من بهاء الدين نوري ، 1954 نيسان 13    في 

صادق جعفر الفالحي ، باقر جعفر الفالحي ، كامل صالح السامرائي وفاطمه امين احمد 

ى اطالق سراح الموقوفين خوفا من اعدامهم كما اعدم فاتجهت جهود الحزب للعمل عل

فهد ورفاقه من قبل واصدر الحزب عدة بيانات يطالب فيها اطالق سراح الموقوفين 

واسقاط نظام الحكم ، ولكن السلطات احالت الموقوفين الى المجلس العرفي العسكري 

 الداخل بتهمة تشكيل جمعية سرية ذات مبادئ واضحة ولها اتصاالت منظمة في

                                          
  . 200 ـ 199جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )1(
  . 201 ـ 200المصدر نفسه ، ص )2(
  . 204المصدر نفسه ، ص )3(
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وارتباطها مع الخارج خاصة مع االحزاب الشيوعية في فرنسا ولبنان وايران والكيان 

 ، اصدر المجلس العرفي حكمه على بهاء الدين نوري 1953 اذار 12الصهيوني ، وفي 

وصادق جعفر الفالحي وباقر جعفر الفالحي باالشغال الشاقة المؤبدة وعلى كامل صالح 

  . )1(سنة واالفراج عن فاطمه امين احمد ) 15 (السامرائي بالحبس لمدة

الذي اصبح سكرتيرا للجنة المركزية " كريم احمد الداوود"     انتقلت قيادة الحزب الى 

وانتقد مواقف القيادة السابقة ، وقد ادت االنتقادات التي وجهت الى قيادة بهاء الدين نوري 

الحزب من تسهيل هروب حميد تمكن  . )2(الى ظهور بعض التكتالت داخل الحزب 

 16 من سجن بعقوبة وتوليه قيادة الحزب في 1949عثمان السكرتير االول للحزب عام 

 ، لكنه سار بالحزب في سياسة متطرفة ، وانتقد قيادة الحزب السابقة 1954حزيران 

واخذ يصدر النشرات والمذكرات بتوقيعه الصريح ، وقد قوبلت هذه السياسة بمعارضة 

مسؤول " سالم عادل"من داخل اللجنة المركزية بزعامة حسين احمد الرضي شديدة 

 تقرر تجميد عضوية حميد 1955الفرات االوسط ، وفي اجتماع اللجنة المركزية ببغداد 

  . )3(عثمان واصبح حسين الرضي سكرتيرا للجنة المركزية للحزب 

 السعيد ، واصدروا مرسوم      بعد اشتداد سياسة مقاومة الشيوعية من قبل وزارة نوري

اسقاط الجنسية ، جرت محادثات بين جماعة القاعدة وجماعة راية الشغيلة في ايلول 

 ، 1956 ، كما ان انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي في شباط 1955

 ، 1956ادت الى التقارب بين الطرفين ، واعالنهما وحدة الشيوعيين في اوائل نيسان 

  . )1(ت اتحاد الشعب الجريدة الرسمية للحزب واصبح

                                          
  . 304 صعبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، )1(
  . 196 ـ 195جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )2(
  . 305عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 205جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )1(
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 تعرض نشاط الحزب الى الركود ولم يبد نشاطا يذكر بسبب 1957    اما في سنة 

الرقابة المتخذة ضده ، وكذلك القاء القبض على عدد من كوادره ، ومغادرة بعض 

لحزب اعضاءه الى خارج العراق ، وكثر الشك في صفوفه ، مما ادى الى توقف جريدة ا

  . )2(عن الصدور مؤقتا 

     يمكن ان يقال ان كثرة االنشقاقات االخيرة وتسلل العناصر االمنية الى داخل الحزب، 

اصبح الشك يساور اعضاءه وزرع عدم الثقة بينهم ، باالضافة الى ظهور احزاب منافسة 

لدولة كاسقاط كحزب البعث العربي االشتراكي ، كما ان االساليب القاسية التي اتبعتها ا

 . الجنسية وغيرها ، كلها اسباب ادت الى ضعف الحزب في تلك الفترة 

 حزب البعث العربي االشتراآي : ثانيا 

    بدأ الحزب نشاطه في سورية كفكرة في اواخر الثالثينيات ، وفي مطلع االربعينيات 

مة العربية ، اصبح حركة منظمة اشبه بمدرسة فكرية عقائدية تدعو الى بعث وتجديد اال

بدأ تنظيمه يعتمد بالدرجة االولى على الطالب والمثقفين من خالل النشريات المرتبطة 

باالحداث السياسية وعبر اللقاءات اليومية التي كان يعقدها الرواد االوائل لحركة البعث 

وعلى راسهم ميشيل عفلق وصالح الدين البيطار اللذان مارسا مع البعثيين االوائل 

 . ا الفكري والسياسي تحت اسم حركة االحياء العربي نشاطهم

 ، كما انه غير 1941    اسس الحزب حركة نصرة العراق عندما حدثت حركة سنة 

البعث  "على 1943ثم استقر اسمه في عام " . الحزب العربي القومي"اسمه فاصبح 

ان  جرت محاولة لتاسيس الحزب بصورة رسمية ، غير 1945، وفي عام " العربي

السلطات السورية لم توافق ، فافتتح له اول مكتب علني في حي القنوات في دمشق دون 

ان ينظر الى موافقة الجهات الرسمية ، وان الحكومات المتعاقبة في سورية لم تمنحه 

                                          
  . 210المصدر نفسه ، ص )2(
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 1946 ، وفي عام 1954الترخيص اال بعد زوال الحكم العسكري الديب الشيشكلي عام 

  . )1(صدرت جريد البعث 

 مجيء االساتذة والطلبة العرب من القطر السوري الى العراق ، حيث   ويمكن ان نعد  

كانوا يدرسون في مدارس وكليات بغداد ومنهم ادهم مصطفى وفائز اسماعيل ، وعن 

 من المبشرين االوائل الفكار حزب البعث 1947طريقهم تم تشكيل اول خلية سنة 

  . )2(العربي في العراق 

طلبة العراقيين الذين يدرسون في سورية ولبنان ، كانوا عندما يأتون الى     كما ان ال

 في 1948بلدهم ايام العطل يعملون على التبشير بافكار الحزب ، فتشكلت اول خلية عام 

محافظة كربالء بواسطة سعدون حمادي الذي كان يدرس في الجامعة االمريكية في 

ت الى كربالء ويتم توزيعها على بيروت ، حيث كان يرسل المنشورات من بيرو

  . )3(االعضاء والمؤيدين الفكار الحزب 

وفي هذا  . 1947 نيسان7 ـ 4     عقد المؤتمر التاسيسي لحزب البعث العربي من 

المؤتمر تلي مشروع قومي واضح وحماسي عميق في مصلحة االمة العربية ، ثم انتهوا 

زب واقراره ، وبعد المؤتمر التاسيسي من جلسات المؤتمر االخير من وضع دستور الح

باشر الحزب بفتح فروع له في بعض االقطار العربية فبدأ في لبنان باصدار البيانات 

" الطليعة"او " القوميين االحرار"او " الشباب القومي العربي"والنشرات باسماء مستعارة 

  . )1( 1948كما اسس له فرع في االردن عام 

                                          
  . 202 ، صعبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق )1(
  . 72ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 657جعفر عباس حميدي ، التطورات السياسية في العراق ، ص )3(
  . 208عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )1(
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اد عدد البعثيين ، وارادوا ان يكون لهم اثر فعال في انتفاضة      وبمرور الوقت ازد

 ، كما ان صحيفة االخبار البغدادية ، اعلنت عن تاليف حزب سياسي في العراق 1952

وان عناصره لهم دور في االضطرابات والمظاهرات التي " حزب البعث العربي"اسمه 

لحزب ، استنكر فيه االعتداء  ، وعلى اثر ذلك صدر اول بيان سياسي ل)2(عمت العراق 

  . )3(على طلبة كلية الصيدلة 

 تم ربط تنظيم كربالء بتنظيم بغداد ، وصار شمس الدين كاظم عضو 1952    في عام 

  . )4(قيادة الفرع يشرف على التنظيم في كربالء 

 ، اصبح التنظيم بمستوى قيادة فرع ، وشكلت اول قيادة قطرية 1953     في العام 

قة التعيين ، فاصبح فؤاد الركابي امين سر التنظيم ، وبعد فترة قصيرة تم اعادة بطري

  . )5(تشكيل القيادة القطرية 

 من اصدار اول ه     استطاع الحزب الحصول على بعض االجهزة الطباعية والتي مكنت

 ، وبعد صدور عددين منها ابدل االسم الى" العربي الجديد"جريدة له في العراق باسم 

  . )1(" االشتراكي"

     استغل الحزب االحتفاالت والمهرجانات العلنية البراز اسمه بشكل علني ، فتكتل 

 بشكل مظاهرة 1953 تشرين الثاني 20اعضاؤه في حفل حزب االستقالل السنوي في 

، " ذات رسالة خالدة"وتعقب الثانية " امة عربية واحدة"مكونة من جماعتين تردد االولى 

 1953 تشرين الثاني 26ف الحزب في مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي في كما هت

                                          
  . 282عبد الرزاق الحسني ، تاريخ االحزاب السياسية ، ص )2(
 . المصدر نفسه  )3(
  . 7 ، ص1976 ، دار الطليعة ، بيروت ، 3 ، ط5زب البعث العربي االشتراكي ، نضال البعث ، جح )4(
 تموز 14هادي حسن عليوي ، دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراق من الحركة الوطنية منذ تاسيسه في  )5(

  . 133ص, ) ت , ال (  ، مكتبة الشروق الجديد ، بغداد ، 1958
  . 213باس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، صجعفر ع )1(
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بحياة االمة العربية وسقوط االستعمار وحكومة فاضل الجمالي ، فادى ذلك الى مقاطعة 

 .)2(موجها لهم اللوم " االقلية العفلقية"كامل الجادرجي مما دفعه الى الهجوم على ما اسماه 

 تم دمج حزب البعث العربي وحزب العربي 1954 تشرين االول 13     في 

اما دستور الحزب فبقي " حزب البعث العربي االشتراكي"االشتراكي واصبح اسم الحزب 

  . )3(بدون تعديل

 ، انعقد مؤتمر قطري للحزب ويمثل الحلقة االخيرة من العملية 1955     في عام 

ا ماديا مؤثرا في واقع العراق التاسيسية ، وفي هذا المؤتمر توضح ان الحزب اصبح كائن

السياسي واالجتماعي ، وقد دعا المؤتمر القطري االول الى بذل اقصى الجهود والمساعي 

من اجل التوصل الى صيغة عمل للتعاون مع االحزاب الوطنية واالخذ بنظر االعتبار 

ع الظروف الصعبة التي يمر بها القطر واالخطار التي تهدده ، فقد بادر الحزب لوض

صيغة عملية للتعاون مع الحزب الوطني الديمقراطي ، وحزب االستقالل والحزب 

 وفي نفس العام اشتد نضال البعث ضد حلف بغداد وحكومة نوري السعيد ، )4(الشيوعي 

فاصدر البيانات وقاد التحركات الشعبية ، االمر الذي دفع السلطة الى تجنيد حملة واسعة 

 الطابعة الوحيدة التي كان كتشاف وكر الحزب والةضد اعضاء الحزب فتمكنت من ا

ها في طباعة جريدته السرية ومناشيره ، كما تمكنت من اعتقال بعض عناصره ، يستعمل

  . )1(وادت هذه الحملة الى اضعاف الحزب لبضعة شهور ليعود للعمل بعدها 

ل  شارك الحزب في انتفاضة الشعب انتصارا لمصر وفي سبي1956في سنة و     

 وقد ازداد عددا فيما بعد وارتفع في نظر الشعب حتى استطاع )2(ازاحة الحكم السعيدي 

                                          
  . 214المصدر نفسه ، ص )2(
  . 149عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 21 ، ص5نضال البعث ، ج )4(
  . 21عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )1(
 تشجيع نوري السعيد للبريطانيين كي يضربوا عبد الناصــر مع العدوان الثالثي على مصر ، تسربت اخبار عن )2(

في اشارة واضحة " البوسطجيه اشتكوا"و " الليلة عيد"، فيما راحت اذاعة بغداد تذيع اغاني القصد منها التشفي كـ 



‐ 68 ‐ 
 

 والتي تالفت منه ومن الحزب الشيوعي ، 1957ان ينظم الى جبهة االتحاد الوطني سنة 

حزب االستقالل ، الحزب الوطني الديمقراطي والوطنيين المستقلين وكان ثمرة هذه 

  . )3( الجبهة سقوط الحكم الملكي

 ، عقد الحزب مجلسه القطري الرابع وحضره 1957في اواسط تشرين الثاني و     

مندوبون من جميع منظمات الحزب في العراق وناقش المجلس متطلبات العمل الوطني 

والوضع في العراق واكد على تشديد النضال ضد االرتباطات االستعمارية وضرورة 

  . )4(تدعيم جبهة االتحاد الوطني 

 انعقد المؤتمر القطري الثاني نتيجة للتطورات السياسية القطرية 1958في العام و     

والقومية ، فعلى الصعيد القطري نجح الحزب في دفع االحزاب القامة جبهة االتحاد 

الوطني ، وعلى الصعيد القومي كان الحزب في القطر السوري نجح في اقامة دولة 

ك فان الحزب والحركة الوطنية امام مهمات ضرورية الوحدة مع القطر المصري ، لذل

  . )1(وتتلخص بالعمل على اسقاط النظام الملكي واقامة حكم وطني ينظم الى دولة الوحدة 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 

 ، 3، طهاني الفكيكي ، اوكار الهزيمة تجربتي مع حزب البعث العربي االشتراكي : ينظر . لمهنة والد عبد الناصر 

  51مطبعة مهر ، طهران، الت ، ص
  . 15 ، ص5نضال البعث ، ج )3(
  . 225 ؛ جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص1957جريدة االشتراكي ، بغداد ، ايلول  )4(
  . 78 ـ 77ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )1(
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 : االحزاب الكردية 

 " االمل"حزب هيوا : اوال 

وف التي  بصورة سرية ، لكن الظر1937      تاسسس هذا الحزب في السليمانية سنة 

مر بها لم تساعده على الصمود اول االمر ، شانه شان االحزاب االخرى التي ينقصها 

  . )1(القادة الصالحون او البرنامج المحدد

      توسع الحزب فضم اليه العسكريين والمدنيين فكان حزبا قوميا ضم خليطا من 

 ان الخالفات سرعان ما  ، اال)2(االكراد المتاثرين في االفكار القومية والديمقراطية

االول ، االتجاه الذي يسير عليه : ظهرت بين الفئات التي يضمها الحزب حول اتجاهين 

                                          
  . 100 ، ص1961 ، القاهرة ، 1ر وجبال ، طاحمد فوزي ، قاسم واالكراد خناج )1(
  . 140عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص )2(
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المال (الشعب الكردي في نضاله القومي التحرري ، والثاني الموقف من حركات 

 وضرورة المشاركة فيها ، او الموقف السلبي 1943التي بدات عام ) مصطفى البارزاني

التالي انقسم الحزب الى جناح يساري وجناح يميني ، وقد ازداد التناحر بين منها ، وب

زعيم الحزب والذي يمثل الجناح اليميني الى تقوية ) رفيق حلمي(الجناحين عندما دعا 

العالقات مع بريطانيا مما ادى الى انسحاب الجناح اليساري من الحزب ومن ثم الى 

  . )3(انحالل الحزب وتالشيه 

 ) الخالص الوطني(حزب روز آاري آوردي  : ثانيا

 ، من الحزب الشيوعي الكردي وبعض اعضاء حزب 1945     تاسس هذا الحزب عام 

  . )4() خالص الكرد(هيوا والمستقلين واطلقوا عليهم اسم 

    طرح الحزب شعارات النضال ضد االستعمار والحكومات الرجعية ، ورفع مذكرة 

ل الكبرى المجتمعين في موسكو بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الى وزراء خارجية الدو

طالب فيها تحقيق مطاليب االكراد الوطنية في العراق ، اال ان المذكرة اكدت عدم امكانية 

 ، وفتح الحزب )1(تحقيق هذه المطالب اال بالقضاء على االستعمار والحكومات الرجعية 

السرية لتكون ناطقة " روز كاري"الية ، واصدار جريدة الكثير من الفروع في االلوية الشم

 ، ووجه نداء الى هيئة االمم المتحدة طالب فيه بحقوق االكراد وتحقيق الحكم )2(باسمه 

 حل نفسه 1946 اب 16الذاتي في العراق ، اال ان نشاط الحزب لم يستمر طويال ، ففي 

  . )3(انضمامه اليه بناء على الدعوة لتاسيس الحزب الديمقراطي الكردي و

                                          
  . 388عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 184عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 222جعفر عباس حميدي ، التطورات السياسية في العراق ، ص )1(
  . 389عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )2(
 ؛ عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، 139هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )3(

  . 142ص
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 "الثورة"حزب شورش : ثالثا 

     ساهمت االفكار الديمقراطية والتقدمية التي انتشرت اثناء الحرب العالمية الثانية 

والتغيرات التي حدثت في المجتمع الكردستاني الى تطوير الحركة التحررية للشعب 

 )4("شورش"اسم جريدته الكردي وتاسيس الحزب الشيوعي لكردستان العراق الذي عرف ب

، وعندما عقد الحزب الشيوعي العراقي السري مؤتمرا في منتصف االربعينيات ، لم 

الى الحزب الشيوعي ، وانما تكتلوا في ) جماعة وحدة النضال(ينظم االكراد والشيوعيون 

صالح الحيدري (وتكونت لجنته المركزية من " شورش"حزب سياسي اطلقوا عليه حزب 

 علي عبد اهللا ، رشيد عبد القادر ، عبد الصمد محمد ، نافع يونس ، كريم سكرتيرا ،

  . )5( )توفيق ، نوري محمد امين اعضاء

حدد الحزب اهدافه بتحقيق االماني القومية للشعب الكردي ، ورفض االعتراف      

س بسلطة الحزب الشيوعي العراقي ، في حين ان الحزب الشيوعي العراقي شجب تاسي

 مؤلف من فئات رجعية ، وعندما ظهرت الدعوة يوعي خاص باالكراد وعدهحزب ش

 ، وقرر 1946 اب 16لتاسيس الحزب الديمقراطي الكردي ، عقد الحزب مؤتمر في 

باالجماع حل الحزب واالنضمام الى الحزب الجديد ، اما المعارضون فقد انضموا الى 

  . )1(الحزب الشيوعي العراقي 

 ) بارتي ديمكراتي آورد(يمقراطي الكوردي الحزب الد: رابعا 
 ، وعقد المال 1946اسسه المال مصطفى البارزاني بمنفاه في االتحاد السوفيتي عام      

مصطفى سلسلة من االجتماعات في مها باد في ايران ، وارسل حمزه عبد اهللا الى شمال 

ضمام االحزاب العراق للدعوة للحزب الجديد ، حيث تمكن من تحقيق النجاح من ان

                                          
  .  78 ، ص1970جالل طالباني ، كردستان والحركة القومية الكردية ، بغداد ،  )4(
 ، بغداد ، 1958 ـ 1908 الجمعيات والمنظمات واالحزاب الكردية في نصف قرن عبد الستار طاهر شريف ، )5(

  . 110 ، ص1989
  . 393عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )1(
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 ، عقد الحزب مؤتمره التاسيسي االول 1946 اب 16 ، وفي )2(الكردية االخرى اليه 

في بغداد بصورة سرية وتمت المصادقة على نظامه الداخلي ، وانتخب المال مصطفى 

  . )3(التي اصبحت لسان حاله " روز كاري"رئيسا له ، واصدر جريدة 

طني على اهداف الشعب الكردي في الحصول على       اكد منهاج الحزب وميثاقه الو

 ، كما اكد على ضرورة تقوية )4(حقوقه القومية والديمقراطية ضمن الوحدة العراقية 

العالقات االخوية بين العرب واالكراد ، ودعا الى مكافحة االستعمار والرجعية وحصول 

رى ، فقد توطدت العالقة  ، اما عالقته مع االحزاب االخ)5(العراق على استقالله الكامل 

مع الحزب الوطني الديمقراطي وحزب االستقالل وحزب الشعب وكان يسودها التنسيق 

في المواقف رغم انتقاده للحزب الوطني الديمقراطي بسبب مشاركته في وزارة نوري 

السعيد ، اال ان هذه االحزاب اتفقت على الدعوة لمعارضة النفوذ البريطاني في العراق 

  . )1(ه من القيود السياسية واالقتصادية والعسكرية واقرار الديمقراطية البرلمانية وتحرير

واطلق ) ابراهيم احمد( انشق الحزب الى جناحين ، احدهما بقيادة 1948     في العام 

، ) حمزه عبد اهللا(، واالخر بقيادة ) الحزب الديمقراطي لكردستان العراق(على نفسه اسم 

وقد حاول ضم الشيوعيين اليه ، ) الحزب الكردستاني الديمقراطي(سم واطلق على نفسه ا

، وباعتقاله اختلت اعمال ) حمزه عبد اهللا( القي القبض عليه 1950اال انه في عام 

 ، ولما اطلق سراحه )2(عن الصدور " روز كاري"الحزب وتعطلت جريدته الرسمية 

 . اثيرت الشكوك حوله وعدم الثقة به داخل الحزب 

                                          
 ؛ جعفر عباس حميدي ، تطورات السياسية في العراق ، 87 ـ 86جالل طالباني ، المصدر السابق ، ص )2(

  . 1971 اب 16د ، ؛ جريدة التآخي ، بغدا . 201ص
 ؛ دانا ادميز شمدت ، رحلة الى رجال شجعان في كردستان ، ترجمة 95جالل طالباني ، المصدر السابق ، ص )3(

  .  175 ، ص1972جرجيس فتح اهللا ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 
  . 75محمد كاظم علي ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 37لسابق ، صرياض رشيد ناجي ، المصدر ا )5(
  . 234جعفر عباس حميدي ، التطورات السياسية في العراق ، ص )1(
  . 396 ـ 395عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )2(
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، وناقش ) علي حمدي( ، عقد الحزب مؤتمره الثاني في دار 1951      في اذار 

المؤتمرون اوضاع الحزب الداخلية والوضع السياسي في العراق وكردستان ، وقرر 

حمزه عبد (المؤتمر عدم اسناد المسؤوليات الحزبية الى سكرتير اللجنة المركزية السابقة 

ركزية مؤقتة الى ان تتهيأ الظروف لتقرير مصير واعضائها ، وانتخاب لجنة م) اهللا

 . )3(اللجنة السابقة واختيار لحنة مركزية جديدة 

      ادى ذلك الى ظهور تكتالت في صفوف الحزب اسفرت عن تشكيل تنظيم جديد 

، وعقد الحزب مؤتمره ) الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي الكردي ـ العراق(سمي بـ 

طردا نهائيا ) حمزه عبد اهللا( ، فقرر طرد 1953 كانون الثاني 26 الثالث في كركوك في

الحزب (بدال من ) الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ العراق(وجعل اسم الحزب 

 التي اجرتها وزارة ارشد العمري اتفقت 1954 ، وفي انتخابات )1() الديمقراطي الكردي

تم تشكيل الجبهة الوطنية التي االحزاب المعارضة على االشتراك في االنتخابات ، و

و ) حزب االستقالل(و ) الحزب الوطني الديمقراطي(ضمت احزاب المعارضة ، 

رشح حزبا  . )2(فضال عن فئات ممثلة في انصار السالم والمستقلين ) الحزب الشيوعي(

الديمقراطي الكردستاني والشيوعي العراقي مسعود محمد الذي اثار فوزه في االنتخابات 

  . )3(ة الحكومة واصبح احد نواب الجبهة الوطنية الفائزين حفيظ

                                          
  .227جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )3(

 عمر مصطفى ، بكر اسماعيل واحمد امين ابراهيم احمد ، نوري شاويس ، جليل هوشيا ،:    ضمت اللجنة المؤقتة 

 . مصطفى ، وبقي مركز السكرتير شاغرا 

  . 228 ـ 227المصدر نفسه ، ص)1(

ابراهيم احمد سكرتيرا ، مير حاج احمد ، جعفر محمد كريم ، نوري شاويس ، :     ضمت اللجنة المركزية الجديدة 

طفى ،علي حمدي ، رشيد عبد القادر ، احمد امين معروف علي عبد اهللا ، نوري احمد طه ، جالل طالباني ، عمر مص

 . وجليل هوشيار اعضاء
  . 323عبد االمير هادي العكام ، المصدر السابق ، ص )2(
 118 ، ص2008 ، بغداد ، 1986 ـ 1919راهي مسعود العامري ، مسعود محمد ودوره السياسي في العراق  )3(

 . 
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      تعرض الحزب الى سياسة الشدة التي اتبعتها الحكومة في مقاومة الحركة الوطنية ، 

 ، حل الديمقراطي الكردستاني والجناح التقدمي ، وتشكيل حزب 1956فاعلن في ربيع 

" روزكاري"، وابدال اسم جريدته ) عراقالحزب الديمقراطي لكردستان ال(جديد منها باسم 

  . )4(" خه باتي كردستان"الى 

 ، استبعد الحزب الديمقراطي 1957     عندما قامت جبهة االتحاد الوطني في شباط 

الموحد لكردستان العراق عن الجبهة ، وبقي خارج اطارها ، وقد ادى ذلك الى شل عمل 

قة الحزب مع الحزب الوطني الديمقراطي الجبهة في المنطقة الكردية ، علما ان عال

وحزب االستقالل كانت حسنة ، وقد بحث الحزبان موضوع ارسال وفد كردي الى 

  . )5(القاهرة لمقابلة الرئيس جمال عبد الناصر يشرح له القضية الكردية 
 : االحزاب المساندة للسلطة 

  يحزب االتحاد الدستور: اوال 

 ، طرح      1949 كانون الثاني 6وزارته العاشرة في      عندما شكل نوري السعيد 

ما اسماه بميثاق العمل الوطني او الميثاق الدستوري ، والذي تضمن الدعوة الى جمع 

الصفوف ومكافحة الشيوعية والصهيونية ، وقد حاول ايجاد صيغة تعاون مع اقطاب 

اوضه على العمل سوية حزب االستقالل ، اال انه فشل في ذلك ، فاتجه الى صالح جبر وف

بتاسيس حزب سياسي معتدل باسم حزب االتحاد الدستوري ، واتفقوا على انتخاب اربعة 

  . )1(من كال الجانبين وبذلك تكونت هيئته المؤسسة من ثماني اشخاص 

                                          
  . 230تجاهات السياسية ، صجعفر عباس حميدي ، التطورات واال )4(
  . 104جالل طالباني ، المصدر السابق ، ص )5(

   من الجدير ذكره ، ان ممثل حزب البعث العربي االشتراكي رفض اشراك الحزب الديمقراطي الكردستاني في جبهة 

ليث عبد : انظر  . الحد الباحثين االكادميين) علي صالح السعدي(االتحاد الوطني ، كما ذكر ذلك عضو قيادي بعثي 

  .  111الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص
 133 ؛ عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص188عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )1(

 . 
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     اجتمع المؤسسون في دار نوري السعيد الذي اوضح الغاية من تاليف الحزب وشرح 

 اكثر تفرغا ، بوصفهضرون ، ورشح صالح جبر لرئاسة الحزب اهدافه ، فايدها الحا

 ، وقع نوري السعيد على طلب التاسيس ، اال 1949 تشرين الثاني 21وفي اليوم التالي 

ان صالح جبر اعتذر عن التوقيع محتجا على دخول موسى الشابندر ومحمد علي محمود 

في وزارة رشيد عالي  ، والشتراكهما 1941في الحزب لمشاركتهما في حركة سنة 

  . )2(الكيالني 

     حاول نوري السعيد اقناع صالح جبر مبينا ان سبب اشتراكهما في الحزب تزكية 

منهما لسياسته ، اال ان صالح جبر اصر على موقفه ورفض االشتراك مع نوري السعيد 

  . )3(في تاسيس الحزب 

       

 1949 تشرين الثاني 21لداخلية في  الى وزارة ا)1(قدمت الهيئة المؤسسة        

بالموافقة على تاسيس حزب سياسي باسم حزب االتحاد الدستوري ، وارفقوا مع الطلب 

 تشرين الثاني 24 على الطلب في  ، وقد وافقت الوزارة  للحزب  المنهاج السياسي

  ، وكانت الهيئة المؤسسة للحزب خليطا من االقطاعيين والتجار والموظفين)2( 1949

الكبار ، وقد انضم هؤالء الى الحزب من اجل الحصول على مراكز في الدولة وعضوية 

المجلس النيابي ، اما الحزب فكان جل اهتمامه هو مساندة السلطة ومقاومة الحركة 

  .    )3(الوطنية 

                                          
  . 259عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 188عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )3(
نوري السعيد ، محمد علي محمود ، موسى الشابندر ، خليل كنه ، عبد الوهاب مرجان ، جميل االورفلي ، : وهم  )1(

 . العبادي  سعد عمر ، عبد المجيد عباس ، احمد العامر ، احمد مختار بابان ، نايف الجريان واركان
  . 59ليث عبد الحسن الزبيدة ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 640جعفر عباس حميدي ، التطورات السياسية في العراق ، ص )3(
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تحقيق اصالح عام يستهدف النواحي السياسية (        دعا الحزب في منهاجه الى 

الجتماعية والثقافية وفق منهج علمي شامل ياخذ بالتجديد النامي مع واالقتصادية وا

  . )4() مسايرة التطور ومحاربة الطائفية بانواعها والروح االقليمية واالنعزالية

      كما دعا الحزب الى توثيق روابط االخاء والتفاهم بين الدول والشعوب العربية 

ة حكومة وشعبا في جميع الشؤون وحماية وتعزيز القانون االساسي بجعله مرجع االم

 ، باالضافة الى تاكيده على مواصلة الجهاد لنصرة فلسطين )5(احكامه من اي اعتداء 

  . )6(وانقاذها ومكافحة الصهيونية لدرء اخطارها عن البالد العربية 

،  كانون االول ، عقد الحزب مؤتمره االول ، وجرى انتخاب الهيئة االدارية 23     في 

حيث فاز نوري السعيد رئيسا ،عبد الوهاب مرجان نائبا للرئيس، خليل كنه سكرتير اول، 

، وفي )7(احمد العامر سكرتير ثان،جميل االرفلي محاسبا ورشيد الجلبي امينا للصندوق

، كما اصدر الحزب ) االتحاد الدستوري (ة اصدر الحزب جريدته المركزي1950نيسان 

في البصرة ، وجريدة ) الوحدة(الفرع في بغداد ، وجريدة لسان حال ) القبس(جريدة 

  . )1(في الحلة ) صوت االتحاد(

 ، غلق الحزب شانه شان بقية االحزاب بسبب اعالن 1952 تشرين الثاني 23     في 

االحكام العرفية في العراق ، اال انه عاود نشاطه في عهد وزارة فاضل الجمالي االولى 

 ، واصبح اغلبية )2( ففتح الحزب فروعا في اغلب مدن العراق التي اجازت االحزاب ،

                                          
 1949حزب االتحاد الدستوري ، المنهاج االساسي او النظام الداخلي ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ، بغداد ،  )4(

  . 3، ص
 . المصدر نفسه  )5(
  . 119 ، ص8عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج )6(
  . 261عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )7(
  . 130هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )1(
  . 261عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص )2(
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اعضاء المجلس النيابي اعضاء في الحزب امال بالحصول على كرسي وزارة او منصب 

  . )3(مرموق 

مقعدا من مجموع ) 67( بـ 1953    فاز الحزب في انتخابات مجلس النواب لعام 

ك نوري السعيد بعد ان حصلت الجبهة  ، فقد ادر1954مقعدا ، اما في انتخابات ) 135(

مقعد بانهما سيشكالن ) 14(مقعد وحزب االمة االشتراكي على ) 12(الوطنية على 

معارضة جديدة له ولسياسته داخل المجلس النيابي ، اشترط لقبول الوزارة حل المجلس 

 بادر  ،1954 اب 3النيابي واجراء انتخابات جديدة ، فلما شكل وزارته الثانية عشر في 

  . )4(تمهيدا لتعطيل الحياة الحزبية في العراق ) االتحاد الدستوري(الى حل حزبه 

 : حزب االمة االشتراآي : ثانيا 
     بعد الحرب العالمية الثانية ، برزت ظاهرة التصارع الشخصي بين نوري السعيد 

التسلط في محورين متنافرين من اجل السيطرة وكوالوصي على العرش عبد االله وبرزا 

حين كان االثنان يؤمنان بالتحالف مع بريطانيا ويأتمران باوامرها فال تناقض بينهما من 

بوصفه الناحية الفكرية والسياسية ، ولم يكن بامكان عبد االله تاسيس حزب خاص به 

وصيا على العرش ، اال انه وجد ضالته في صالح جبر ، اذ قام بتشجيعه على تشكيل 

  . )1(بل القوة المتزايدة لنوري السعيد تكتل سياسي مقا

من اجل " الكتلة" شكل صالح جبر تجمعا سياسيا اطلق عليه اسم 1947     في سنة 

االشتراك في انتخابات المجلس النيابي والوصول الى رئاسة الوزراء وضمت الكتلة في 

مت  قد1951 حزيران 20في  . )2(عضويتها صادق البصام وعبد المهدي المنتفجي 

                                          
  . 190عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 132راق ، صهادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في الع )4(
  . 135عبد الجبار عبد مصطفى ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 643جعفر عباس حميدي ، التطورات السياسية في العراق ، ص )2(
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 طلبا الى وزارة الداخلية للموافقة على تاسيس حزب سياسي باسم )3(الهيئة المؤسسة 

وارفقوا بالطلب المنهاج السياسي للحزب والنظام الداخلي ، وبعد " حزب االمة االشتراكي"

تعديل مضمون الطلب ، اجازت الوزارة تاسيس الحزب وصادقت على منهاجه السياسي 

 .  )4( 1951 حزيران 24في 

     كان معظم قادة حزب االمة من النفعيين واالقطاعيين ، فهو ال يختلف في تكوينه 

االجتماعي عن حزب نوري السعيد ولم يكن اشتراكيا سوى باالسم ، وكانت قوته 

ولما كانت الهيئة المؤسسة تضم بعض  . )5(الرئيسية في المناطق الجنوبية من العراق 

نشاطه في المناطق الكردية وانضم الى صفوفه بعض االكراد ، عمل الحزب على مد 

  . )6(االقطاعيين االكراد 

 وصالح )1(      بالنظر للصالت الشخصية بين سامي شوكت رئيس حزب االصالح 

جبر رئيس حزب االمة االشتراكي ، جرى التفاوض بين االثنين على دمج حزب 

اف الحزبين وغاياتهما فتمت االصالح بحزب االمة االشتراكي وذلك للتشابه بين اهد

  . )2( 1951 تموز 4عملية الدمج في 

     اما منهاج الحزب فقد اكد على ضرورة تعزيز الحياة الديمقراطية في البالد واالخذ 

بمبدأ االنتخاب المباشر والمناطق االنتخابية الفردية ، وجعل الوزارة مسؤولة مباشرة امام 

                                          
ي ، رصالح جبر ، عبد المهدي المنتفجي ، عبد الكاظم الشمخاني ، جواد جعفر ، عبد الرزاق االز: ضمت كل من  )3(

 . لي ، حبيب الطالباني ، محمد النقيب ، حنا خياط ولطيف الشاوي عز الدين النقيب ، احمد الجلي
  . 207 ، ص8عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج )4(
   27 ، ص1965 ، القاهرة ، 2جورج لنشوفسكي ، الشرق االوسط في الشؤون العالمية ، ترجمة جعفر الخياط ، ج )5(
  . 277لحركة الوطنية ، صاسماعيل احمد ياغي ، تطور ا )6(
 ، 1949 تشرين الثاني 10حزب االصالح ، حزب سياسي ، اسسه سامي شوكت ، اجازته وزارة الداخلية في  )1(

ينظر عبد الرزاق محمد اسود ، : شهر ثم دمج مع حزب االمة االشتراكي ، للمزيد ) 18(مارس نشاطه السياسي لمدة 

  . 250 ـ 249المصدر السابق ، ص
  . 206بد الرزاق الحسني ، تاريخ االحزاب السياسية ، صع )2(



‐ 79 ‐ 
 

 ، كما اكد على ضرورة تنظيم العالقات بين )3(ر مجلس النواب وفقا الحكام الدستو

العراق والدول العربية االخرى وعلى اساس اتحاد سياسي يشملها جميعا ، ويرى الحزب 

  . )4(ان جامعة الدول العربية يجب ان تكون وسيلة لتحقيق هذا الهدف 

في  ، اغلق الحزب بسبب اعالن االحكام العرفية 1952 تشرين الثاني 23     في 

 . العراق اال انه استأنف نشاطه السياسي في عهد وزارة فاضل الجمالي االولى 

 ، ودعا صالح جبر الى تدعيم 1954 كانون الثاني 8    عقد الحزب مؤتمره الثاني في 

 شكل 1954 نيسان 29 ، وفي )5(الحياة الحزبية وفسح المجال لالحزاب الداء رسالتها 

واستصدر ارادة ملكية بحل مجلس النواب واجراء انتخابات ارشد العمري وزارته الثانية 

جديدة ، وعند اجراء االنتخابات فشل الحزب في مزاحمة نوري السعيد ، حيث حصل 

على واحد وعشرون مقعدا لكن المجلس لم يدم طويال ، فقد حل واعيدت االنتخابات مرة 

  . )1(ثانية 

 بادر الى حل حزبه 1954 اب 3عشر في      عندما شكل نوري السعيد وزارته الثانية 

تمهيدا لتعطيل الحياة الحزبية في العراق ، اعلنت مجموعة من الهيئة " االتحاد الدستوري"

" حزب االمة االشتراكي"العليا لحزب االمة االشتراكي تاييدها لهذه الخطوة وحل حزبها 

يا للحزب اال ان وخوض المعركة االنتخابية بصفة شخصية ، فما كان من الهيئة العل

قررت فصل كل من توفيق وهبي ، كمال السنوي ، فاضل معله وعدنان القاضي 

                                          
  . 1952 شباط 15جريدة االمة ، بغداد ،  )3(
  . 239 ـ 230عبد الرزاق الحسني ، تاريخ االحزاب السياسة ، ص )4(
  . 1954 كانون الثاني ، 10جريدة اليقظة، بغداد ،  )5(
  . 168عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )1(
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لخروجهم على نظام الحزب الداخلي وقرر الحزب مقاطعة االنتخابات الجديدة فما كان 

  . )2( بشكل نهائي 1954 ايلول 22من الوزارة اال ان حلت الحزب في 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : االحزاب االسالمية 
 جماعة االخوان المسلمين : اوال 

 . )1( في مدينة االسماعيلية في مصر 1928      يرجع تاسيس هذه الجماعة الى سنة 

 ، وهي اولى الحركات االسالمية التجديدية واوسعها )2(على يد المرشد الشيخ حسن البنا 

                                          
  . 134هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )2(
 ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، المنصورة ، 2حسين بن محمد بن علي جابر ، الطريق الى جماعة المسلمين ، ط )1(

  . 316 ، ص1987
 مصر ، درس القران الكريم  في1906هو الشيخ حسن بن احمد بن عبد الرحمن الساعاتي ، ولد سنة  :حسن البنا)2(

وتثقف بالثقافة االسالمية ، تلقى تعليمه االولي والثانوي في المحمودية في مصر ، والتحق بكلية دار العلوم في القاهرة 

للمزيد  . 1949 شباط 12 في االسماعلية ، ثم انتقل الى القاهرة ، اغتيل في 1927ثم عمل مدرسا بعد تخرجه عام 

 ؛ احمد حسن 86 ، ص1958 ، االتجاهات في العالم العربي ، الدار المتحدة للنشر ، بيروت ، مجيد خدوري: ينظر 

 ، دار الدعوة 2شوريجي ، االمام الشهيد حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر للهجرة ، تقديم مصطفى مشهور ، ط

  . 65 ـ 64 ، ص1999للطبع والنشر ، االسكندرية ، 
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 الشريعة  ، نادى بالرجوع الى تطبيق)3(اثرا في حياة االمة االسالمية في العصر الحديث 

كانوا يستندون الى منطلقات دينية جذبت لهم جماهير  . )4(االسالمية في واقع الحياة 

 الشارع لتحقيق اغراضهم ، ويرجع نتهم من تحريك التظاهرات واستعمالواسعة ومك

مسكهم باهداف االخوان المسلمون اسباب التخلف والفساد عند العرب والمسلمين الى عدم ت

 االفكار القومية واالشتراكية افكارا غريبة عن جوهر الدين ومصلحة نالدين ، كما يعدو

  . )5(المسلمين تجب محاربتها 

، )6(     اسس االخوان المسلمون في العراق فرعا لهم في بغداد الذي كان بداية انتشارهم

دعوه جمعية االخوة االسالمية ، التي اسسها امجد الزهاوي بتوجيه من محمد محمود 

 واستمرت في ممارسة نشاطها حتى 1949 ، واجيزت في سنة )1( 1946 عام الصراف

  . )2( 1954الغائها بصدور مرسوم الجمعيات واالحزاب عام 

      استغل االخوان المساجد والمناسبات الدينية لنشر مبادئهم واستفادوا من بعض 

 1954حساب عام  وجريدة ال1949الجرائد للترويج عن مبادئهم مثل جريدة السجل عام 

، ونشر بياناتهم التي تضمنت التعريف بسعي االخوان الى اعادة الحياة االسالمية وتحقيق 

ويمكن  . )3(اهداف االسالم بقيام الحكومة االسالمية الصالحة التي تطبق احكام الشريعة 

                                          
 ، مكتبة 1لفكر السياسي المعاصر عند االخوان المسلمين ، دراسة تحليلية ميدانية ، طتوفيق يوسف الراعي ، ا )3(

  . 231 ـ 200 ص ,2001 المنار االسالمي ، الكويت ،
 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بيروت 1فتحي يكن ، منهجية الشهيد حسن البنا ومدارس االخوان المسلمين ، ط )4(

  . 24 ، ص1988، 
  . 91 حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، صهادي )5(
 االسالمية ةايمان عبد الحميد محمد الدباغ ، جمعية االخو: للمزيد حول بداية انتشار االخوان في العراق ينظر  )6(

  . 24 ، ص2004 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الموصل ، كلية االداب ، 1954 ـ 1949
 ، مطبعة وزارة التربية ، اربيل ، 1 ، ط1958 ـ 1926لي البوتاني ، الحياة الحزبية في الموصل عبد الفتاح ع )1(

 1948في حين يذكر السيد صالح الخرسان ان تاسيس جمعية االخوة االسالمية في العام  .     275 ، ص2003

  39 ، ص1999 ، دمشق ، صالح الخرسان ، حزب الدعوة االسالمية ـ حقائق ووثائق:  ، ينظر 1946وليس عام 
  . 200 ـ 199عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 233جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )3(
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 القول ان نشاط هذه المنظمة ظل محدودا وسريا في العراق وذلك الن الحركة القومية في

تلك الفترة كانت نشيطة ، فلذلك اقتصرت على رجال الدين وخطباء المساجد ، كما انها لم 

 .  شر في المحافظات العراقية ، بل اقتصرت على بغداد والموصل تتن

 ر االسالمي يحزب التحر: ثانيا 
 ، على يد الشيخ تقي )4( 1952 االسالمي في القدس عام ري      تاسس حزب التحر

 ثاني اقدم ن ، ويعد وذلك نتيجة االنشقاق بين جماعة االخوان المسلمي)5(بهاني الدين الن

 ، وقد قدم المؤسسون للحزب طلبا للحكومة )6(حزب اسالمي ظهر في المشرق العربي 

 ، اال ان الطلب رفض بحجة مخالفته 1953 اذار 22 الجازة الحزب في )1(االردنية

  . )2(ب الى ممارسة نشاطه بصورة سرية لنصوص الدستور ، االمر الذي دفع الحز

 ، حينما 1954      نقل الحزب افكاره الى العراق ، وبدا بالظهور بصورة ملموسة عام 

اخذ اعضاؤه القليلون يبثون افكار الحزب عند اقامة صالة الجمعة في الجوامع ، واشتهر 

                                          
  40صالح الخرسان ، حزب الدعوة االسالمية، ص )4(
 اسماعيل بن يوسف النبهاني ، ولد عام هو الشيخ محمد تقي الدين بن ابراهيم بن مصطفى بن تقي الدين النبهاني)5(

 في قرية اجزم في فلسطين وتلقى بها تعليمه االولي ثم التحق باالزهر الكمال تعليمه ثم عاد ليعمل مدرسا ثم 1909

 غادر فلسطين مع اسرته الى بيروت ، وعند عودته عين 1948قاضيا في عدد من مدارس ومحاكم فلسطين وبعد نكبة 

احسان عبد المنعم سماره ، :  ، للمزيد ينظر 1977ستئناف الشرعية في بيت المقدس توفي عام عضوا في محكمة اال

 140 ، ص1991دار النهضة االسالمية ، بيروت ،  . 2مفهوم العدالة االجتماعية في الفكر االسالمي المعاصر ، ط

  . 141ـ 
ية والتعددية ، مجلة المستقبل العربي،بيروت ، العدد زياد ابو عمرو ، االحزاب السياسية الفلسطينية بين الديمقراط )6(

  . 17 ، ص1999 في شباط 17 ، السنة 192
حسن السعيد ، نواظير : ينظر . قدم الطلب كل من عبد العزيز البدري ، ابراهيم مكي ، ابو علي حسن الدبوني  )1(

 ، 1992 ، بيروت ، 1 ، ط1968 ـ 1948الغرب ـ صفحات من ملف عالقة اللعبة الدولية مع البعث العراقي 

  . 48ص
  . 289عبد الفتاح علي البوتاني ، الحياة الحزبية في الموصل ، ص )2(
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داد ، وعبد الغني منهم الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف البدري ، محمد الحديدي في بغ

  . )3(حسين المالح في الموصل 

 طلبا الى وزارة )4( ، قدم جماعة حزب التحرير 1955 تشرين االول 19      في 

الداخلية للسماح لهم بممارسة العمل العلني ، غير ان وزارة الداخلية رفضت الطلب بحجة 

  . )5(ان فكرته ذات تكتيك انقالبي 

بيا من التيار القومي العربي ، وهاجم االتحاد بين العراق      وقف الحزب موقفا سل

 ، بدعوى ان االسالم يحرم االتحاد العربي وينادي بالوحدة 1958واالردن سنة 

  . )6(االسالمية

 

 

 حزب الدعوة االسالمية : ثالثا 

 ، ضم السيد محمد 1957    كان بداية تاسيس حزب الدعوة لقاء عقد في تشرين االول 

 من علماء دين ومثقفين اسالميين اجتمعوا في منزل )1(لصدر مع سبعة اخرين باقر ا

 ، )2(المرجع الديني السيد محسن الحكيم ، وكان ذلك اللقاء بمثابة االجتماع التاسيسي 

فكان حزب الدعوة في بداية تاسيسه يركز على بناء قاعدة في اوساط معلمي المدارس 

                                          
بشار حسن يوسف ، الحركات االسالمية المعاصرة ـ دراسة تاريخية سياسية ، اطروحة دكتوراه ـ غير منشوره  )3(

  . 47 ، ص2005، جامعة الموصل ، كلية االداب ، 
ين احمد الحاج صالح ، ابراهيم مكي الواعظ ، عبد العزيز البدري ، عبد اهللا احمد سامي الدبوني ، عبد حس: وهم  )4(

 . الغني محمد الحاج حسين ، خالد امين الخضار ومحمد هادي عبد اهللا السبتي 
  . 235جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )5(
  . 236المصدر نفسه ، ص )6(
محمد باقر الحكيم ، مرتضى العسكري ، محمد مهدي الحكيم ، طالب الرفاعي ، محمد صادق القاموسي ، : وهم  )1(

 . عبد الصاحب دخيل ومحمد صالح االديب 
  ، 45صالح الخرسان ، حزب الدعوة االسالمية، ص )2(
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ان العديد منهم يتابعون دراساتهم الجامعية في وموظفي الحكومة من الشباب ، اذ ك

في " كلية اصول الدين"و " كلية الفقه"المؤسستين الرئيسيتين التابعتين للحزب وهما 

 ، واعتمد الحزب السرية التامة منذ تاسيسه مؤكدا على اهمية سرية الحزب )3(بغداد

  . )4(االول وسرية التنظيم وسرية االفراد وذلك لمنع اكتشافه وهو في طوره 

    اكد حزب الدعوة في ادبياته ، انه يسعى الى اعادة الحياة الدستورية مشيرا الى 

 ، باالضافة )5(ضرورة تغيير نظام الحكم في العراق واقامة نظام البديل يقوده هذا الحزب 

يم الى تاكيده على االنفتاح على العالم واالسرة الدولية ، بما يحقق االثراء في الفكر الق

  . )6(ويتيح للثورة المعرفة االنسانية ان تشق طريقها الى العالم اجمع 

اال ان هناك لماء كانت وراء تاسيس حزب الدعوة، ان جماعة الع الباحثينبعض     يعتقد 

من برر بان حزب الدعوة تاسس قبل جماعة العلماء باكثر من سنة ونصف ، وحين كانت 

لمرحلة االولى ، فان فكرة تاسيس الجماعة لم تكن الدعوة تمارس دورها في بدايات ا

  . )1(مطروحة اساسا 

      لقد قامت جماعة العلماء بالعديد من النشاطات الفكرية والسياسية واالعالمية 

كاالحتفاالت واصدار البيانات والمنشورات وطبع الكتب ، كما انها اصدرت في العام 

 ، ومن 1962رت بالصدور حتى العام واستم" االضواء" مجلة دورية باسم 1959

خاللها سعى محمد باقر الصدر الى عرض افكار التحرك االسالمي الجديد ، وقد شن 
                                          

  . 52بشار حسن يوسف ، المصدر السابق ، ص )3(
 ، مركز الدراسات الستراتيجية والبحوث 1المية ـ المسيرة والفكر الحركي ، طعادل رؤوف ، حزب الدعوة االس )4(

  . 31 ، ص1999، بيروت ، 
 ، 2003علي الشمراني ، صراع االضداد ـ المعارضة العراقية بعد حرب الخليج ، دار الحكمة ، لندن ،  )5(

  . 132 ـ131ص
  . 52بشار حسن يوسف ، المصدر السابق ، ص )6(
 ، دار السيرة ، لندن 1 ، ط1986 ـ 1957لمؤمن ، سنوات الجمر ـ مسيرة الحركة االسالمية في العراق علي ا )1(

  . 47 ـ 46 ،         ص1993، 
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واكدوا بان " االضواء"الشيوعيون والبعثيون حملة عدائية ضد جماعة العلماء ومجلتهم 

 هذه المجلة ال تعبر عن راي الجماعة وانما تعبر عن راي تنظيم سياسي سري يستغل

  . )2(اسم جماعة العلماء 

      على الرغم من ان تاسيس حزب الدعوة االسالمية في اواخر العهد الملكي ، اال انه 

  .1958 تموز 14اخذ شكله النهائي ومارس نشاطه التنظيمي بشكل واسع بعد ثورة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دور األحزاب السياسية في تشكيل جبهة االتحاد الوطني 

 ، جرت عدة محاوالت من اجل 1946 االحزاب السياسية عام       بعد ان اجيزت

لجنة االحزاب العراقية للدفاع عن (التعاون بين تلك االحزاب ، وكان ابرزها تشكيل 

، لمساندة القضية الفلسطينية اوال ، وبروز فكرة التعاون بين االحزاب ) فلسطين

ومحاوالت توحيدها ) ني ، الشعبالوطني الديمقراطي ، االتحاد الوط(الديمقراطية الثالثة 

الحزب الشيوعي العراقي ، حزب ( التي ضمت 1948ثانيا ، وتشكيل لجنة التعاون عام 

  . )1(ثالثا  ) البارت ، حزب الشعب الملغى والجناح التقدمي للحزب الوطني الديمقراطي

                                          
، )م. ل (ماء والمجاهدين في العراق،ن نظرات جماعة العلماء ، المكتب االعالمي لجماعة العلممحمد باقر الحكيم ،  )2(

 .18، ص)  ت. ل (
  . 237 ـ 236باس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، صجعفر ع )1(
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وطنية  ، جرت محاولة اخرى لقيام نوع من التعاون بين االحزاب ال1951في عام و     

، وهو ما قام به الحزب الوطني الديمقراطي باالشتراك مع الساسة المستقلين لقيام الجبهة 

  . )2(الشعبية المتحدة 

 ، وعندما حل المجلس النيابي والتهيؤ الجراء انتخابات جديدة ، 1954في عام و      

وتم طرح اكدت االحزاب السياسية المعارضة على ضرورة االشتراك في االنتخابات ، 

موضوع الجبهة الوطنية كأسلوب جديد لخوض االنتخابات والتي ضمت الحزب الوطني 

  . )3(الديمقراطي وحزب االستقالل والشيوعيين وبعض المستقلين 

 بحل االحزاب  ، والقاضي1954 لسنة 19معيات رقم      بعد صدور مرسوم الج

 ، حدث تقارب بين قيادي الحزبين القائمة الذي اصدرته وزارة نوري السعيد الثانية عشر

بوجوب االستمرار بنشاطهما الحزبي ، ) االستقالل(و )  الوطني الديمقراطي(الكبيرين 

 ، تقدم قادة الحزبين بطلب الى وزارة الداخلية بتاسيس حزب سياسي 1956ففي حزيران 

 ، وقد قدموا مع الطلب منهاج الحزب ونظامه )4()حزب المؤتمر الوطني(باسم 

، اال ان السلطات الحاكمة رفضت الطلب بسبب خشيتها من الوحدة التي قامت )1(لداخليا

  . )2(بين االستقالليين والديمقراطيين 

    نظرا لقيام الدوائر الغربية والفئة الحاكمة في العراق بتنفيد مخططها الرامي الى 

 الظاهري له تطويق ضرب الحركة الوطنية ، والقيام بعقد حلف بغداد ، الذي كان الهدف

ومنع تغلغل النفوذ الشيوعي في منطقة الشرق االوسط ، فقد ) سابقا(االتحاد السوفيتي 

  . )3(وجدت القوى الوطنية ضرورة انبثاق الجبهة الوطنية 

                                          
  . 231 ، ص8عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج )2(
  . 252فاضل حسين ، تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ، ص )3(
 ؛ عبد االمير 395 ، ص1992 ، وزارة الثقافة واالعالم ، بغداد ، 1عبد الرزاق الحسني ، احداث عاصرتها ، ج )4(

  315العكام ، المصدر السابق ، ص
  . 316 ـ 315عبد االمير العكام ، المصدر السابق ، ص: لمعرفة تفاصيل وبنود ميثاق الحزب ، ينظر  )1(
  . 397عبد الرزاق الحسني ، احداث عاصرتها ، ص )2(
  . 484رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق ، ص )3(
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      من اجل تحقيق هذه الغاية ، جرت عدة اتصاالت بين االحزاب السياسية ، فقد 

وعرضوا عليه فكرة الجبهة ، فاوضح الجادرجي اتصل الشيوعيون بكامل الجادرجي 

رايه بان الجبهة يجب ان ال تقتصر على العناصر اليسارية حتى ال توصف بالشيوعية 

، كما انه اكد على ) اشارة الى نفسه(ودعا اليساريين لمرجع يقرونه ويرتضيه المستقلون 

 اشارة الى التعاون )قوميين(وحدة االمة العربية ودعا الى انضمام من وصفوا بكونهم 

 ، كما حصل تعاون وتنسيق بين حزب البعث العربي االشتراكي وحزب )4(المرتقب 

 ، كما )5( تاييدا لمصر 1956 اب 16المؤتمر الوطني فدعيا الى االضراب العام في 

  . )6(جرى اتصال بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث العربي االشتراكي 

 السويس ، ازداد التعاون الوطني ، واتخذت االحزاب السياسية موقف       بعد تاميم قناة

المؤيد لمصر ، فقامت السلطات باعتقال اغلب قادة االحزاب واحالتهم الى المجالس 

العرفية التي حكمت على قسم منهم بالسجن على نحو ما حصل لكامل الجادرجي 

 ، واسقاط الجنسية العراقية عن عدد )1(وباالبعاد الى المناطق النائية من العراق لقسم اخر 

                                      )2(من المواطنين ومحاربة الصحافة 

    ازاء  هذه المواقف من الحكومة وما تبعها من اضطهاد الجماهير لعواطفهم الوطنية 

ومشاعرهم الصادقة تجاه الشعب المصري ، فقد وجدت الحركة الوطنية ضرورة 

جابة للدعوى التي ضل الحزب الشيوعي يطرحها لضرورة قيام الجبهة الوطنية ، االست

بان الجبهة الوطنية الموحدة هي االرادة : (وحول ذلك كتبت اتحاد الشعب مقاال جاء فيه 
                                          

 ؛ جعفر عباس حميدي ، التطورات 382 ـ 378، تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ، صفاضل حسين  )4(

  . 237واالتجاهات السياسية ، ص
  . 100ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )5(
 ان الحزب الشيوعي اهدى الى حزب البعث مطبعة حديثة وتم تدريب احد كوادر حزب البعث: يذكر ليث الزبيدي  )6(

  . 100 ـ 99ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص: ينظر . على الطباعة الحديثة وهو معاد عبد الرحيم 
  . 238جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )1(
  . 485رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق ، ص )2(
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الوحيدة المضمونة ال الفشال خطط نوري السعيد واسياده في الظرف الراهن وحسب بل 

 ، كما اكد الحزب الشيوعي ان التعاون بين )3( ... ) من اجل االنسحاب من ميثاق بغداد

  . )4(القوى الوطنية هو نقطة البدء في المعركة 

    ادركت االحزاب السياسية في العراق ، عدم قدرتها على تحرير العراق من السيطرة 

االستعمارية والتصدي للسلطة واجراءاتها التعسفية اال من خالل تالفها وانضمامها الى 

 ، فحزب البعث العربي االشتراكي اكد بانه ال يستطيع لوحده تحقيق )5(جبهة الوطنية ال

اهداف الشعب الوطنية ويضمن له االنتصار على اعدائه اال اذا تعاون مع جميع الهيئات 

السياسية ، وقد نصت مقررات المؤتمر القطري االول لحزب البعث في العراق الذي عقد 

بذل اقصى الجهود والمساعي من اجل التوصل الى صيغة (ى  عل1955في كانون االول 

عمل للتعاون بين االحزاب الوطنية واالخذ بنظر االعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها 

  . )6()القطر

     اما الحزب الوطني الديمقراطي فانه يؤمن بان حزبا سياسيا واحدا في العراق ال 

ل الخارجي واالستقرار الداخلي فالبد ان يتعاون يمكنه تحقيق اهداف الشعب في االستقال

  . )1(مع الفئات السياسية االخرى 

 ها       استأنفت االحزاب السياسية االتصاالت فيما بينها وعقد االجتماعات بين اعضاء

، فعقدت اجتماعات حضرها ممثلون عن الحزب الوطني الديمقراطي ، حزب االستقالل ، 

تراكي والحزب الشيوعي ، وتوالت االجتماعات حتى اثمرت في حزب البعث العربي االش

                                          
  . 1965ول  ، ايل147جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد  )3(
، 1977 اذار5 ، 230ثابت حبيب العاني،يوم تحققت وحدة الشعب وقواه الوطنية،جريدة الفكر الجديد،بغداد،العدد  )4(

 . 2ص
  . 14، ص) ت. ال ( ، بغداد ، 2سالم عادل ، سياسة الحزب الشيوعي العراقي حول قضايا الوضع الراهن ، ط )5(
  . 14 ، ص1976ؤتمرات القطرية للحزب في القطر العراقي ، بغداد ، المكتب الثقافي القومي ، حول الم )6(
  . 486رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق ، ص )1(
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 )2() جبهة االتحاد الوطني( عن تاليف جبهة وطنية موحدة اطلق عليها اسم 1957شباط 

 . 

الرغم من استبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني من الجبهة ، اال انه استمر      وعلى 

رافها حتى تمكن من االنضمام اليها بعد في مساندة الجبهة وعمل على تعزيز صالته باط

  . )3( 1958 تموز 14ثورة 

 :     اصدرت الجبهة بيانا تضمن شرحا وافيا لميثاقها والذي نص على مايلي 

 .  ـ تنحية وزارة نوري السعيد وحل المجلس النيابي 1(

 .ررة ـ الخروج من حلف بغداد وتوحيد سياسة العراق مع سياسة البالد العربية المتح2

 ـ مقاومة التدخل االستعماري بشتى اشكاله ومصادره وانتهاج سياسة عربية مستقلة 3

 . اساسها الحياد االيجابي 

 . اطالق الحريات الديمقراطية الدستورية  . 4

 ـ الغاء االدارة العرفية واطالق سراح السجناء والمعتقلين والموقوفين السياسيين 5

  .)1(.)ين والطالب المفصولين السباب سياسية مستعملعادة المدرسين والموظفين الوا

      ان قيام جبهة االتحاد الوطني تتويج للعمل السياسي والمستوى التنظيمي لالحزاب 

السياسية وقيادتها في دفع الحركة الوطنية واسقاط النظام الملكي ، كما انه بمجرد توحيد 

                                          
، رف الراهن ، مكتبة النور ، بغدادعزيز الشيخ ، جبهة االتحاد الوطني والمهام التاريخية الملقاة على عاتقها في الظ )2(

  . 12، ص) ت. ال (
  . 125 ، ص1975 ، القضية الكردية في العراق ، بغداد ، ماجد عبد الرضا )3(
 تموز ، 14 ؛ ابراهيم كبه ، هذا هو طريق 242جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )1(

  . 237 ـ 229 ، ص1969بيروت ، 
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ياد ثقة الحزب بالحزب االخر  ، وازدجميع القوى الحزبية والمستقلة حول اهداف محددة

 .  بحد ذاته نصرا تاريخيا للحركة الوطنية يعد

 نظيمات الجبهة ت

     اقرت جبهة االتحاد الوطني مبادئ اساسية في التنظيم منذ بداية تاسيسها ، فقد تكونت 

والتي تضم ممثال عن كل حزب من " اللجنة الوطنية العليا"للجبهة قيادة سياسية باسم 

االحزاب السياسية المنظمة للجبهة ، فقد مثل محمد حديد الحزب الوطني الديمقراطي 

ومحمد صديق شنشل حزب االستقالل وفؤاد الركابي حزب البعث وجمال الحيدري 

  . )2(الحزب الشيوعي ، وقد يحضر ممثلون اخرون عند تعذر حضور هؤالء الممثلين 

والتي ضمت كل من " اللجنة التنفيذية العليا"ة باسم      تم االتفاق على تكوين قيادة تنفيذي

حسين جميل عن الحزب الوطني الديمقراطي وزكي جميل حافظ عن حزب االستقالل 

وشمس الدين كاظم ، عن حزب البعث العربي االشتراكي وحمزه سلمان ، عن الحزب 

 الشيوعي ، واحيانا عزيز الشيخ او صالح خالص وطلعت الشيباني عن العناصر

كما اتفقت االحزاب الممثلة في جبهة االتحاد الوطني بان يكون تنظيمها  . )3(المستقلة

 : مبنيا على االسس التالية 

التنفيذية العليا يجب ثمثيل جميع االحزاب المشتركة في الجبهة الوطنية ، واللجنة  .1

ة التي دونها بممثل او اكثر على ان يكون لكل حزب صوت واحد واللجان الرئيس

 . ائما د

يجوز ضم عناصر ال حزبية الى مختلف لجان الجبهة بما فيها اللجنة الوطنية  .2

 . العليا

                                          
  . 240جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسة ، ص )2(
 . المصدر نفسه  )3(
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ال يتخذ اي قرار ملزم اال اذا اجمع عليه ممثلوا جميع االحزاب ، اما العناصر  .3

المستقلة فالحصول على موافقتها امر ضروري ، ولكن اذا رفض احدهم احد 

  .القرارات فلن يؤدي ذلك الى نقضه 

 . ال يشترط تمثيل االحزاب في اللجان الفرعية  .4

تظل جميع االحزاب الداخلة في الجبهة مستقلة عن بعضها سياسيا ، وكذلك  .5

 . العناصر غير الحزبية 

من االمور المختلف عليها ، يحق لكل حزب من االحزاب ان يدعو الى رايه  .6

ارات التي تجمع عليها الخاص ، اال اذا كان هذا الراي مناقضا لروح الميثاق والقر

 )1(. االحزاب 

    عملت الجبهة على تكوين عالقات مع اللجنة العربية لحركة الضباط االحرار ، حيث 

جرت اتصاالت بين الضباط االحرار والجبهة لمعرفة مدى امكانية مشاركة الجبهة في 

  . )2(الحكم بعد نجاح الثورة ، فاكدت الجبهة مساندتها للثورة 

حكمان فارس قادر " ، القت سلطات االمن القبض على 1958 تموز 12صباح      في 

العضو المرشح للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي واعترف بوجود " الربيعي

مطبعة الجبهة في بيته الكائن في العطيفية قرب جسر الصرافية ، فتمت السيطرة على 

  . )1( الجبهة اشيرلوازم الطباعة وبعض من

 على الرغم من ان الجبهة سعت الى تحقيق اهداف وطنية وقومية ووحدت القوى     

الخالفات : الحزبية والمستقلة اال انها كانت تعاني الكثير من المصاعب والمشاكل منها 
                                          

 ، 1981 في العراق ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1958 تموز 14محمد حسين الزبيدي ، ثورة  )1(

  . 489 ؛ رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق ، ص286ـ285ص
 ، صفحات من تاريخ العراق الحديث ، حوار مع االستاذ 1969 ، تموز 4الثقافة الجديدة ، بغداد ، العددمجلة  )2(

  13 ، ص1957حول جبهة االتحاد الوطني لسنة محمد حديد 
  . 245جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )1(
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الجانبية والمصالح الحزبية باالضافة الى ان بعض كوادرها كان يعمل لصالح الدولة فينقل 

 .  الدولة فهذا ساعد الى انعدام الثقة بين اركانها وبالتالي كشفهاكل ما يدور في الجبهة الى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االحزاب السياسية وتنظيم الضباط االحرار 

     كان الضباط االحرار يختلفون عن اندادهم من المدنيين في انهم لم يكونوا يؤيدون او 

هم السياسية فبعضهم قد تأثر يدعون الى عقائد سياسية معينة ، بل كانوا مختلفين في ارائ

باالفكار السياسية الليبرالية امثال عبد الكريم قاسم ومحي الدين حامد ومنهم من يتشبثون 

بفكرة الوحدة العربية الشاملة ويدعون الى االنضمام الى االقطار العربية والسيما 

ج سري ، الجمهوربية العربية المتحدة ، امثال عبد السالم محمد عارف ، ورفعت الحا
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واخرون يرضخون للنفوذ الشيوعي امثال وصفي طاهر ، واسماعيل علي ، كما ان 

  . )1( يستهويه حزب البعث العربي االشتراكي  كانصالح مهدي عماش

    يبدو ان الضباط االحرار اطلعوا على ميثاق جبهة االتحاد الوطني ، ولما وجدوا بانها 

كثفوا باتصاالت فردية مع زعمائها لالستفادة من ال ترغب بتغيير النظام القائم ، فقد 

 التي كانوا يواجهونها ، ويظهر ان الضباط م السياسية في معالجة بعض المشكالتخبرته

االحرار الذين كانوا ينتمون لبعض االحزاب السياسية كانوا على صلة وثيقة باحزابهم 

كرية غير الحزبية الى اجراء دون معرفة اللجنة العليا بذلك ، وهذا ما دفع العناصر العس

اتصاالت فردية بزعماء االحزاب االخرى لكسب ودها وتاييدها ، وفيما يلي عرض 

 . لعالقة االحزاب السياسية مع تنظيم الضباط االحرار 

 :  الحزب الشيوعي العراقي : اوال 

    كان للحزب الشيوعي تنظيم خاص في الجيش ، وكان من انشط االحزاب السياسية 

 ماها ـي نشر افكاره بين صفوف القوات المسلحة ، فاصدر جريدة خاصة بالعسكريين اسف

 نيين ـكريين الوطـرابطة العس "واطلق على العناصر المرتبطة بها اسم " صوت الجندي"

  . )2("اتحاد الضباط والجنود الشرفاء" ، كما انشا الحزب الشيوعي منظمة )1("االحرار

ظيمات وجود فعال في صفوف القوات المسلحة اال ما ندر واقتصر       لم يكن لهذه التن

نشاطها على اصدار البيانات فقط مما دفع الشيوعيون الى تشكيل مكتب عسكري مستقل 

  . )3(" حرية الوطن"عن التنظيم المدني وله ممثل في لجان الحزب العليا واصدر جريدة 

                                          
  . 46 ـ 45 هـ ، ص1376 ، ايران ، 1مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، منشورات الشريف الرضي ، ط )1(
  . 516رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 293يدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، صجعفر عباس حم )2(
 . المصدر نفسه  )3(
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ب الشيوعي وتنظيم الضباط االحرار طة االتصال بين الحزاس    لقد كان وصفي طاهر و

وقد طلبوا منه االتصال بزكي خيري حول ضرورة قيام الحزب بالتظاهر حتى يتمكن 

الضباط االحرار من استغالل تصدي السلطة للمظاهرة واعالن الثورة ، اال ان 

  . )4(المظاهرات كانت صغيرة الحجم وتمكنت الشرطة من قمعها 

طة رشيد مطلك وكمال اساتصال مع الشيوعيين بو جرى اول 1956     في صيف 

عمر نظمي ، حيث ارسال من قبل الزعيم الركن عبد الكريم قاسم الخبار الحزب 

الشيوعي عن عزمه االطاحة بنظام الحكم عن طريق عمل مسلح في مناورات الخريف 

ه رغبة التي تجري في الرطبة ، فقابال عامر عبد اهللا وطرحا عليه هذا الراي ، ونقال ل

عبد الكريم قاسم في ان يبادر الحزب الشيوعي الى تعبئة الجماهير في مظاهرات اسناد 

  . )5(واسعة حالما تبدأ الثورة 

     وخالل تلك االتصاالت ، كان راي عبد الكريم قاسم في المرحلة االولى االبقاء على 

 عزمه على تصفية 1958الملك واعالن تاييده للثورة ، ثم ابلغ الحزب في اوائل سنة 

النظام الملكي ، واقامة النظام الجمهوري ، وانه يسعى الى تامين دعم االتحاد السوفيتي 

  . )1(والصين الشعبية للثورة في حال تعرضه الى تدخل اجنبي 

 رشيد مطلك ، وفي  الشيوعيين بموعدها عن طريق      عندما تحدد يوم الثورة تم تبليغ

 كمال عمر نظمي ، حيث اد الوطني واحزابها عن طريقهة االتحنفس الوقت تم تبليغ جب

  . )2(كان صديق عبد الكريم قاسم وممثل الحزب الشيوعي في الجبهة 

                                          
  . 23فاض حسين ، سقوط النظام الملكي ، ص )4(
 ، 1974 تموز 14 ، 249عامر عبد اهللا ، حين كانت الثورة تطرق على االبواب ، جريدة اتحاد الشعب ، العدد  )5(

  . 4ص
  4ص , 1974 تموز 14 , 249العدد , جريدة اتحاد الشعب, لى االبوابحين كانت الثورة تطرق ع, عامر عبداهللا  )1(
  . 84ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )2(
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      بعد اعالم الشيوعيين بموعد الثورة ، وضعت قوى الحزب الشيوعي وجبهة االتحاد 

امها ، كما اصدر الوطني تحت االنذار لمجابهة تطورات الموقف واسناد الثورة عند قي

 :  البيان التالي 1958 تموز 12الحزب الشيوعي العراقي في 

نظرا لالوضاع السياسية المتأزمة الداخلية والعربية ، ووجود احتماالت تطورها بين (

اونة واخرى وبغية ضمان وحدة النشاط السياسي لمنظماتنا الحزبية في الظروف الطارئة 

أكيد في الوقت الحاضر على ان شعاراتنا االساسية والمعقدة ، نرى من الضروري الت

 : هي

الخروج من ميثاق بغداد ، والغاء االتفاقية الثنائية مع بريطانيا والوقوف ضد مبدأ  .1

 . ايزنهاور 

حرية التنظيم الحزبي والنقابي (اطالق الحريات الديمقراطية لجماهير الشعب  .2

لعام عن المحكومين السياسيين واعالن العفو ا) الخ... وحرية النشر واالجتماع 

واطالق سراحهم والغاء المراسيم والقوانين الدستورية التي تستهدف ضرب 

 . الحركة الوطنية 

اتخاذ التدابير الفعالة لحماية ثرواتنا الوطنية واقتصادنا الوطني والعمل على حل  .3

 . المشاكل المعاشية لجماهير الشعب 

لة تدعم نضال الشعب اللبناني وسائر قيام حكومة تنتهج سياسة وطنية مستق .4

الى اتحاد حقيقي بين ) االتحاد العربي(وتحول . الشعوب العربية وتخدم السلم 

العراق واالردن يضمن مصالح شعبنا ويخدم النضال ضد االستعمار والصهيونية 

 . ومن اجل الوحدة العربية واقامة اتحاد فيدرالي مع الجمهورية العربية المتحدة 

ضرورة تجنب ابراز شعارات مبهمة او " 1:  "ونرى من المناسب التاكيد على      

متطرفة او تلك التي تمجد هذا الزعيم او ذاك من قادة الحركة الوطنية او العربية على 



‐ 96 ‐ 
 

حساب طمس شعاراتنا االساسية والتقليل من شان نضال الجماهير الشعبية والجبهة 

لسياسية العالية تجاه مختلف المناورات والمؤامرات ضرورة ابداء اليقظة ا"  2. "الوطنية 

 واجبنا مانة تامة لسياسة الحزب ، وعدوتجاه نشاط عمالء االستعمار والعمل بحزم وبا

االساسي في كل الظروف هو تعبئة اوسع الجماهير الشعبية ولفها حول الشعارات الصائبة 

  . )1()لوطنية الديمقراطيةفي اللحظة المعينة ، وحول الشعارات الكبرى لحركتنا ا

 

 

 

 

 

 

 

 حزب البعث العربي االشتراآي :ثانيا 
 ، اصدر حزب البعث العربي االشتراكي بيانا اوضح فيه ان 1953    في عام 

االستعمار يفتش في العراق عن شخصية يعهد اليها بمهمة القيام بانقالب عسكري ، لذلك 

قالبات التي تعود الى تجديد شباب فان الحزب يحذر من الحكومات العسكرية واالن

 ، ذكر 1955وفي بيان اخر للحزب في اوائل  . )1(الحكومات الرجعية في تلك الفترة 

فيه بان االستعمار اهتدى الى االنقالبات العسكرية وذلك لغرض االحالف العسكرية 

                                          
 ـ 353، ص ؛ سعاد خيري ،المصدر السابق 1960 تموز ، 17 ، 142جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد )1(

  . 231 ـ 230؛ ليث عبد الحسن الزبيدي ،  المصدر السابق ، ص354
شبلي العيسمي ، ملحق محاضرات من تاريخ الحزب ـ محاضرات لفيف في مدرسة االعداد الحزبي ، بغداد ،  )1(

  . 21 ، ص1971
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ومن ، لضمان مصالحه السياسية واالقتصادية اوال ، ) حلف بغداد(كالدفاع المشترك و 

  . )2(اجل القضاء على مظاهر الحياة الديمقراطية المشوهة ثانيا 

    على اثر تحذيرات الحزب من االنقالبات وربطها باالستعمار ، اتصل بالحزب 

الضابط جاسم العزاوي طالبا لقاء من اسماهم ممثلي الضباط االحرار مع ممثلي الحزب ، 

دار فيصل حبيب الخيزران مع جاسم وفعال التقى شفيق الكمالي وتحسين معال في 

العزاوي وصالح مهدي عماش وصبحي عبد الحميد وحسن مصطفى النقيب ، واوضح 

هؤالء الضباط نواياهم في القيام بثورة وطنية ، وطلبوا من الحزب الكف عن تسويد وجه 

 ، وبعد هذا اللقاء اكد )3(اي انقالب عسكري ، فضال عن تعبئة الناس ضد تحرك الجيش 

لحزب انه من الخطا ان يتجاهل القطاع العسكري ، فاصدر تعميما الى اعضائه وانصاره ا

طلب اليهم فيه التطوع في الجيش وااللتحاق بالكلية العسكرية او كلية الطيران ، وبذلك 

 مكتب عسكري 1957استطاع الحزب ان يتغلغل في صفوف العسكريين ، فانشا عام 

ابي ، كما اخذ بعض الضباط بتدريب قيادات الحزب وتنظيم مستقل مسؤوله فؤاد الرك

  . )4(وكوادره على االمور العسكرية 

 ، انعقد المؤتمر القطري الثاني لحزب البعث العربي االشتراكي ، 1958    في شباط 

نتيجة التطورات السياسية المهمة على الصعيد القطري والقومي ، وقد كان لهذا المؤتمر 

نه دور واضح في استمرار االتصاالت بين ممثلي الحزب والعناصر والقيادة المنبثقة ع

  . )1(الوطنية في القوات المسلحة والتنسيق بينهم وبين الرفاق الحزبيين العسكريين 

      تم تبليغ حزب البعث العربي االشتراكي بموعد الثورة عن طريق المالزم عالء 

 امين سر الحزب في القطر العراقي في  نائب)2(الجنابي الذي اتصل بعلي صالح السعدي 

                                          
  . 112 ـ 111المصدر نفسه ، ص )2(
   .55ص, المصدر السابق هاني الفكيكي ،  )3(
  . 296 ـ 295جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )4(
  . 78ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )1(
 ، كان عضو في حزب االستقالل ، انتسب الى حزب البعث العربي 1928من مواليد بغداد : علي صالح السعدي  )2(

 عضو قيادة الحزب في القطر العراقي ، هرب الى سورية بعد تورط 1954 ، واصبح عام 1948االشتراكي عام 
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 تموز اثناء مرور 14 واخبره بان الثورة سوف تحدث في صباح يوم 1958 تموز 11

 ، كما تم االتفاق )3(اللواء العشرين في بغداد وطلب منه وضع الجهاز الحزبي في االنذار 

  . )4(على اعطاء مقعدين وزاريين للحزب عند نجاح الثورة 

 على اتصال مباشر مع اركان السفارة المصرية في العراق امثال مجيد     كان الحزب

فريد وطلعت صدقي ومحمد كبول الذي كان يحمل رسالة من صالح الدين البيطار ، وقد 

استلم الحزب من محمد كبول متفجرات واسلحة خفيفة وصلت من القطر السوري الى 

  . )5(تفادة منها في يوم الثورةالعراق ، وقد تم اخفاؤها في بساتين الجادرية لالس
 
 

 حزب االستقالل : ثالثا 
 ، بان رفعت الحاج )1(     صرح االمين العام لحزب االستقالل محمد صديق شنشل 

 ، وحاول سري الحصول على تعاون الزعماء 1953 قد اتصل به في اوائل )2(سري 

                                                                                                                                 
 واصبح مسؤوال عن الفرع 1960 ، عاد الى العراق عام 1959في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم عام الحزب 

، القي القبض عليه قبيل ) الجبهة القومية( اسس 1962العراقي لحزب البعث ، فعاد تشكيل خاليا الحزب ، في عام 

 تشرين الثاني 11 الداخلية ، اعتقل  ، وبعد االنقالب اصبح نائب لرئيس الوزراء ووزير1963 شباط 8انقالب 

الحزب االشتراكي الثوري ( لينشئ حزبا جديدا اطلق عليه اسم 1964 وارسل الى مدريد ، عاد الى العراق عام 1963

حسن لطيف الزبيدي ، موسوعة االحزاب العراقية ، مؤسسة العارف للمطبوعات ، بيروت ، : ينظر ) . العربي

  . 412 ـ 411 ، ص2007
  . 229حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )3(
  . 15المكتب القومي الثقافي ، حول المؤتمرات القطرية للحزب في القطر العراقي ، ص )4(
  . 79 ـ 78ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )5(
 كلية الحقوق في بغداد وانتقل  ، انتقل الى بغداد ، درس في1910من مواليد الموصل عام : محمد صديق شنشل  )1(

 ، حصل على دبلوم القانون ودبلوم االقتصاد 1933منها في المرحلة الثالثة الى معهد الحقوق في الشام وتخرج عام 

 ، كان من المؤيدين لها وعلى اثر فشل 1941السياسي في جامعة باريس ، انتمى الى نادي المثنى ، وعند قيام حركة 

هواز ثم ارسل الى جنوب افريقيا وعاد الى بغداد فتم اعتقاله ، وفي نهاية الحرب العالمية الثانية الحركة اعتقل في اال

  . 25عبد االمير العكام ، المصدر السابق ، ص: ينظر . اطلق سراحه ، واشترك في تاسيس حزب االستقالل 
من مؤسسي الجيش العراقي ،  ، كان والده الحاج سري 1917من مواليد بغداد : مصطفى رفعت احمد سري  )2(

 برتبة مالزم ثاني ، اشترك في حركة مايس ، اصبح مديرا 1939 ـ 1938تخرج من الكلية العسكرية عام 

محمد حسين : ينظر .  الشتراكه في حركة الشواف 1959 ، اعدم عام 1958لالستخبارات العسكرية بعد ثورة 

  .  337 ـ 335 ، ص1958 تموز 14الزبيدي ، ثورة 
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ت الحاج سري هو السياسيين معه اال ان محمد صديق شنشل لم يكن مقتنعا بان رفع

الرجل الذي يقود ثورة مسلحة ، فلذلك حاول اقناعه بالعدول عن ركوب هذا المركب 

  . )3(الخطر واالبتعاد عن الفكرة 

 نائب رئيس حزب )4( ، اتصل رفعت الحاج سري بفائق السامرائي 1956    في العام 

 االحرار ، اال ان االستقالل ، وقد طلب السامرائي من صديق شنشل التعاون مع الضباط

، اال ان االتصال )5( 1941االخير رفض بحجة خشيته ان تعاد تجربة فشل حركة سنة 

استمر بين الطرفين عن طريق المقدم رجب عبد المجيد الذي اصبح حلقة الوصل بين 

 بدا االتصال بشنشل الذي وجد بانه ليس من 1957العسكريين والمدنيين ، وفي عام 

 ، ويذكر المؤرخ )1(يين للقيام بالثورة وعدم تحمل المسؤولية معهم الصواب دفع العسكر

 كان على اتصال مع )2(العراقي مجيد خدوري ان محمد مهدي كبه زعيم حزب االستقالل

  )3( .الضباط االحرار عن طريق ضابط صغير وهو شمس الدين علي  

 الناصر مرتين      طلب رجب عبد المجيد من محمد صديق شنشل االتصال بجمال عبد

طة محمد اس ، وقد تمت المقابلتين بو1958اط  ، والثانية في شب1957االولى في تموز 

                                          
  . 46مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )3(
 ، انتقل الى بغداد ودرس الثانوية ، دخل كلية الحقوق وترأس 1908من مواليد مدينة العمارة : فائق السامرائي  )4(

 ، 1941 عين سكرتيرا لوزارة العدلية ، اعتقل في اعقاب حركة مايس 1933تحرير جريدة االستقالل ، وفي عام 

عبد االمير العكام ، المصدر السابق ، : ينظر . اشترك في تاسيس حزب االستقالل واختير امينا عاما وعند خروجه 

  . 23ص
  . 521رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق ، ص )5(
  . 521رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق ، ص )1(
 بيت من بيوت بغداد القديمة ، ولد في محمد مهدي كبه بن الحاج محمد حسين بن الحاج محمد صالح كبه وال كبه )2(

 بعد ان انتقل لها والده لطلب العلوم الدينية على يد كبير العلماء االمامية االمام ميرزا محمد 1900مدينة سامراء عام 

 ، انتخب نائبا عن بغداد في عهد وزارة 1938حسن الشيرازي ، عاد والده الى بغداد واستقر في الكاظمية ، في عام 

عبد االمير العكام ، : ينظر .  اشترك في تاسيس حزب االستقالل وانتخب رئيسا له 1946 المدفعي ، في عام جميل

  . 20 ـ 17المصدر السابق ، ص
  . 47 ـ 46مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )3(
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 ، وحصل شنشل على تاكيد من جمال )4(حسنين هيكل رئيس تحرير جريدة االهرام سابقا 

عبد الناصر بان مصر ستقف الى جانب الثورة دون تحفظات ، كما ان عبد الناصر قد 

فير السوفيتي والذي اكد له بان بالده ستقف الى جانب العراقيين ان قام بمفاتحة الس

  . )5(تعرضوا الى عمل عدائي

      اما موعد الثورة فلم يبلغ به حزب االستقالل اال ليلة تنفيذها ، فقد اخبر كامل 

 ، في حين تم تبليغ بقية االحزاب بموعد )6(الجادرجي محمد صديق شنشل بموعد التنفيذ 

 كالحزب الوطني الديمقراطي والشيوعي ، ويتضح من خالل ذلك ان الضباط الثورة

 . االحرار وباالخص عبد الكريم قاسم ال يميلون الى افكار حزب االستقالل 

 

 الحزب الوطني الديمقراطي : رابعا 

     شرع عبد الكريم قاسم باجراء اتصاالت مع الحزب الوطني الديمقراطي وانتدب لهذا 

 االمين العام للحزب )1(د مطلك ، وطلب منه ان يتصل بحسين جميل الغرض رشي

واخبره بان الضباط االحرار يعدون الخطة للقيام بثورة وفي حالة نجاحها يسلمون الحكم 

لزعماء االحزاب المعارضة ، اال ان حسين جميل رفض مذكرا بما جرى لجماعة 

                                          
  . 297جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )4(
 ، دار 2، ج) 1988 ـ 1958(امي ، العراق في عهد عبد الكريم قاسم ـ اراء وخواطر جرجيس فتح اهللا المح )5(

  . 512 ، ص1989نيز للطباعة والنشر ، السويد ، 
  . 297جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )6(
ل المدرسة االبتدائية في بغداد  ، دخ1908حسين عبد المجيد احمد جميل ، ولد في محلة قنبر علي في بغداد عام  )1(

 ابعدته السلطات العراقية الى دمشق الشتراكه في 1928 ، وفي العام 1927 واكمل الدراسة الثانوية عام 1917عام 

وبعد تخرجه ) دمشق(فاكمل هناك دراسته في معهد الحقوق بـ ) الفريد موند(التظاهرة الطالبية ضد زيارة الصهيوني 

 وكان احد مؤسسي جريدة االهالي ، كما ساهم في تاسيس الحزب الوطني الديمقراطي عام 1930عاد الى بغداد عام 

 ، شغل منصب وزير العدل في حكومة 1954 ، 1948 ، 1947 ةاصبح عضوا في مجلس النواب لالعوام 1946

ينظر  . 1959علي جوف االيوبي ، شغل منصب وزير االرشاد في حكومة عبد الكريم قاسم واستقال من منصبه عام 

 .  ومابعدها 58فؤاد حسن الوكيل ، المصدر السابق ، ص: 
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يمقراطي هاجم الثورة المصرية  ، كما ان الحزب الوطني الد)2(االهالي مع بكر صدقي

 ووقف ضدها بشدة ، وعكست جريدة صوت االهالي راي الحزب الذي كان 1952

يفضل االصالح الدستوري وتطوير الوضع السياسي بالضغط الشعبي وليس بالعمل 

  . )3(العسكري 

    ومهما يكن من امر فان االتصاالت استمرت ، حيث نصح حسين جميل الوسيط 

بضرورة االتصال بكامل الجادرجي ، وكان راي عبد الكريم قاسم في ان ) رشيد مطلك(

كامل الجادرجي على كان يطلع  نائب رئيس الحزب الذي )4(يتم االتصال مع محمد حديد 
 )5(شتراك في العمل العسكريالنشاط الضباط االحرار ، وكان راي كامل الجادرجي هو عدم ا

 . 

ى الشعبية ال تتمكن من تغيير االوضاع نظرا الرتباط     كان محمد حديد يرى بان القو

العراق بميثاق بغداد ووجود قوة ارهابية متسلطة ، فلذلك ابلغ كل من كامل الجادرجي 

وحسين جميل بان االبتعاد عن الضباط االحرار عمل غير منطقي وال يمكن التخلي 

  . )1(عنهم

بداء المشورة بين الطرفين من النواحي      من هذا المنطلق بدأ هناك نوع من التقارب وا

 باالضافة )2(السياسية واالقتصادية ، كما ان كامل الجادرجي ايد قتل الملك فيصل الثاني 

                                          
  . 47مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )2(
  . 297جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص )3(
نيات  ، اصبح نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي في االربعي1906من مواليد الموصل : محمد حديد  )4(

 اسند اليه 1958 تموز 14والخمسينيات من القرن الماضي ، شارك في الحركة الوطنية العراقية ، وبعد قيام ثورة 

  . 152راهي مزهر العامري ، المصدر السابق، ص: للمزيد ينظر . منصب وزارة المالية 
 ؛ جعفر عباس 511 ، ص ؛ رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق47مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )5(

  . 298حميدي ، التطورات واالتجاهات السياسية ، ص
  . 520رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 50فاضل حسين ، تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ، ص )2(
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الى ان محمد حديد ترك انطباعا طيبا في نفس عبد الكريم قاسم فواله وزارة المالية بعد 

  . )3(نجاح الثورة 

 عن طريق رشيد 1958 تموز 11اطي في يوم     لقد تم ابالغ الحزب الوطني الديمقر

 ، حيث ارسلت برقية الى محمد حديد الذي كان في مدينة الموصل وارسلت )4(مطلك 

 ، كما تم وضع الكادر الحزبي في حالة )5(برقية اخرى الى هديب الحاج حمود 

 تموز خطب محمد حديد في الجماهير طالبا منهم مساندة 14، وفي صبيحة )6(االنذار

  . )7(ثورة ال

     يظهر ان هناك اختالف في اراء زعماء الحزب الوطني الديمقراطي ، فمنهم من 

يرفض التدخل العسكري ومنهم من يوافق عليه ، واخرون عملوا على تقريب وجهات 

 في الموقف وفي ستراتيجية الحزب ، كما ان اًالنظر بين الطرفين ، فاصبح هناك تغير

ة في مبادئه ويصر كامل الجادرجي على التمسك بها ، في حين يالحزب يؤمن بالديمقراط

 . نراه يوافق على قتل الملك فيصل الثاني وبدون محاكمة ، وهذا يتنافى مع مبادئ الحزب

  1958 ثورة منموقف االحزاب السياسية 

                                          
  ،47مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )3(
 2 ، ط1 ، ج1968 ـ 1958ات العراقية في العهد الجمهوري نوري عبد الحميد العاني واخرون ، تاريخ الوزار )4(

  . 23 ، ص2005، بيت الحكمة ، بغداد ، 
 ، احد االعضاء البارزين في الحزب الوطني الديمقراطي ، اصبح 1918هديب الحاج حمود من مواليد الديوانية  )5(

جواد كاظم البيضاني ، : للمزيد ينظر .  1960وزير الزراعة في حكومة عبد الكريم قاسم ، استقال من منصبه عام 

 ، 2004 ، دار العباد للطباعة ، بغداد ، 1968 ـ 1958موقف االحزاب السياسية في العراق من القضية الكردية 

  . 52ص
  . 231ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )6(
  . 520رياض رشيد ناجي ، المصدر السابق ، ص )7(
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 ، ايدتها االحزاب والقوى السياسية المشتركة في 1958 تموز 14      بعد نجاح ثورة 

التحاد الوطني ، مما ادى الى التفاف الشعب حول الثورة ، وتحقيق النجاح السريع جبهة ا

 : في اسقاط النظام الملكي ، وفيما يلي مواقف االحزاب السياسية من الثورة 

 الحزب الشيوعي العراقي 

     ساند الحزب الشيوعي الثورة منذ اعالنها ، ودعا الى مؤازرة القائمين بها من خالل 

 المبادرة فورا باطالق سراح (:ن الذي اصدره في يوم الثورة ، والذي دعا فيه الى البيا

 السجناء السياسيين االحرار والمناضلين الشجعان ضحايا الحكم االستعماري عربا كافة

واكرادا ، واعادة العراقيين االحرار المسقطة عنهم الجنسية العراقية والمشردين والمنفيين 

 ، كما طلب الحزب الشيوعي من الجماهير )1()ام كافة الى الوطنوالمحكومين باالعد

تاليف لجان الدفاع عن الجمهورية وتنظيم فصائل المقاومة الشعبية لمجابهة الحاالت 

  . )2(الطارئة 

 ، كتب سالم عادل تعليمات مستعجلة للحزب 1958 تموز 14     في صبيحة 

ة للجمهورية وتنظيم المظاهرات الساندة لها الشيوعي، اكد فيها على ارسال برقيات التهنئ

مع تشكيل لجان الدفاع ومساندة الحكومة الجديدة ، اضافة الى تعبئة الشعب والحفاظ على 

  . )1(سرية التنظيمات وضرورة الحفاظ على النصر 

 ، بعث الحزب الشيوعي مذكرة حول جهاز التجسس القديم ، 1958 تموز 26     في 

ر االمن العامة والوكالء التابعين لها ، كما طالب بتصفية الشُعب وطالب بتصفية مدي

الخاصة سواء في المؤسسات المدنية او العسكرية ، كما طالب بتطهير جهاز الدولة 

                                          
 18 ، 147جريدة اتحاد الشعب،بغداد، العدد :،انظر1958 تموز 14الشيوعي العراقي الصادر في بيان الحزب  )1(

 . 1959تموز 
 . المصدر نفسه  )2(
  . 7 ، ص2004 تموز 14 ، 52جريدة طريق الشعب ، بغداد ، العدد  )1(

 ) 1(           ينظر نص التعليمات بخط سالم عادل في الملحق رقم 
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وتعبئة قوى الشعب وتدريبه على حمل السالح عن طريق تاسيس المقاومة الشعبية ، كما 

 )2(. ورة  طال بجعل االذاعة ووسائل االعالم في خدمة الث

    امكن للحزب الشيوعي ان يتمتع بوسائل اعالم هامة ، كما انه طلب تعيين الرائد سليم 

الفخري مديرا لالذاعة ، وتحقق له ذلك ، واستطاع ان يصدر صحيفة اتحاد الشعب في 

  . )3( 1959 كانون الثاني 25

مما دفع الحكومة العراقية      اعترفت الدول االشتراكية بالحكومة العراقية بعد الثورة ، 

 ، كما )4(االندفاع نحو المعسكر االشتراكي ، وهذا اعطى فائدة اضافية للحزب الشيوعي 

ان عبد الكريم قاسم اراد تجنب الغرب عن طريق تاجيل تعاون العراق المبكر مع االتحاد 

ا من عزل  ، اال ان مجلس الوزراء اقنعه بضرورة التمثيل الدبلوماسي خوف)5(السوفيتي  

  . )6(العراق دوليا 

     ظهرت اولى الشعارات الشيوعية المؤيدة لالتحاد السوفيتي الى الشارع العراقي في 

 اثناء التظاهرات التي نظمها الحزب الشيوعي العراقي بعد تصدع العالقة 1958 اب 5

د لالتحا(بين عبد الكريم قاسم وعبد السالم عارف ، حيث هتف المتظاهرون حينها 

  . )1() الفيدرالي والصداقة السوفيتية

                                          
  . 1959 تموز 18 ، 147في جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد نص المذكرات  )2(
  . 485ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )3(

)4(  F  .R  .u  .s.1950 – 1960  . volx  , 11 subject  ,  ((recognition of new  Iraq government))memo 

from  the  assistant  secretary  of  state  for  near  fastern  south  Asia  in  and  African  Aft  airs 
((rountreen)) to seer et ary dulles washnndcton , July 23 , 1948 , P , 331 .         

 ، اطروحة دكتوراه غير 1963 ـ 1958سنان صادق حسين الزبيدي ، سياسة الواليات المتحدة تجاه العراق  )5(

  . 54 ـ 53 ، ص2005 منشورة ، جامعة بغداد ، كلية التربية ،
  . 106 ، ص1نوري عبد الحميد العاني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج )6(
 ، رسالة ماجستير غير 1963 شباط 8 ـ 1958 تموز 14قحطان احمد سليمان ، السياسة الخارجية العراقية من  )1(

  . 139 ، ص1978منشورة ، جامعة بغداد ، 
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    عند توزيع الحقائب الوزارية ، احتل المدنيون عشرة حقائب وزارية ، وقد وزعت 

هذه الحقائب على احزاب جبهة االتحاد الوطني باستثناء الحزب الشيوعي فلم يمثل في 

لقومية ، وخشية الوزارة االولى لضرورات سياسية كان اهمها الحفاظ على هوية الثورة ا

 ، اال ان هناك )2(من ردود الفعل الداخلية والخارجية التي قد تحصل من جراء اشتراكه

 الذي اصبح وزيرا لالقتصاد من الماركسيين )3(اعتقاد بان رجل االقتصاد ابراهيم كبه

  . )4(المستقلين 

رشيد    لقد استمرت االتصاالت بين الحزب الشيوعي وعبد الكريم قاسم عن طريق 

مطلك واعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الذين كانوا يزورون عبد 

الكريم قاسم في مكتبه بوزارة الدفاع بناء على بطاقات زيارة دائمة وفي جميع 

 .)5(االوقات
 حزب البعث العربي االشتراآي 

د الثورة ،      سبق وان ذكرنا ان حزب البعث العربي االشتراكي كان على علم بموع

وكان االكثر حماسا واستعدادا لتقبل فكرة الثورة ، والعمل على تحقيقها ، االمر الذي جعل 

القيادة القطرية تعمل على وضع الجهاز الحزبي في حالة انذار تحسبا الي طارئ ، وعند 

اذاعة البيان االول للثورة ، عمل الحزب على تعبئة الجماهير من خالل التظاهرات 

                                          
  . 22 ، ص1985 ، بيروت ، 1اكي ، طمجيد خدوري ، العراق االشتر )2(
 ، عمل استاذ جامعي في كلية التجارة ، وهو ماركسي غير مرتبط بالحزب 1919من مواليد بغداد : ابراهيم كبه  )3(

حنا بطاطو ، : ينظر  . 1960 شباط 16 ، اعفي من منصبه في 1959الشيوعي ، عين وزيرا لالصالح الزراعي 

 ، 2006 ، طهران ، 1ون والضباط االحرار ، الكتاب الثالث ، ترجمة عفيف البزاز ، طالعراق ـ الشيوعيون والبعثي

  . 125ص
 157 ، ص1989 تموز وعبد الكريم قاسم في الوثائق البريطانية ، بغداد ، 14وليد محمد سعيد االعظمي ، ثورة  )4(

 . 
  . 485ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )5(
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التي شهدتها بغداد ومدن العراق المختلفة باالشتراك مع االحزاب االخرى الكبرى 

  . )1(وبخاصة التظاهرات الحاشدة في الكرخ والرصافة 

 تموز صحيفة الجمهورية لتكون لسان حاله ، ودعت في مقال 17    اصدر الحزب في 

مؤازرة افتتاحي لها الى وحدة الصف الوطني والتعاون مع كل االحزاب السياسية ل

  . )2(ومساندة الثورة في تحقيق اهدافها الوطنية والقومية 

الوحدة الفورية مع (     كان الحزب يسعى لتحقيق الوحدة العربية حيث طرح شعار 

  . )3()الجمهورية العربية المتحدة

دعا الحزب انصاره الى تشكيل لجان لحماية الثورة والجمهورية الوليدة ، والمشاركة      

لية فيها ، وتعبئة جماهير الحزب والجماهير القومية ، والعمل على توسيع قاعدة بفعا

البعث التنظيمة ، فضال عن االخبار الفوري عن اية اعمال مضادة للثورة واالشارة الى 

  . )4(اماكن اختفاء رجاالت العهد السابق 

سندت الى امين سر وعند توزيع الحقائب الوزارية نال الحزب وزارة االعمار التي ا     

 ، في حين كان االتفاق بين القيادة القطرية )5(الحزب في القطر العراقي فؤاد الركابي 

 . )6(وقادة الثورة هو اعطاء مقعدين وزاريين للحزب عند نجاح الثورة 

 
 الحزب الوطني الديمقراطي

                                          
 ، دراسة تاريخية ، اطروحة دكتوراة 1968 ـ 1958سلمان الحسناوي ، النظام السياسي في العراق علي حمزه  )1(

  . 114 ـ 113 ، ص1998غير منشورة ، جامعة الكوفة ، كلية االداب ، 
  . 114المصدر نفسه ، ص )2(
  . 498ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 88سابق ، صهاني الفكيكي ، المصدر ال )4(
 ، أصبح  امين سر القيادة 1952 ، تخرج من كلية الهندسة 1930من مواليد مدينة الناصرية : فؤاد الركابي  )5(

 ، اعفي من منصبه في 1958 ، عين وزيرا لالعمار بعد ثورة 1958القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي عام 

جريدة الجمهورية ، بغداد ،  . 1971 ، قتل عام 1959 في عام  ايلول وعين بمنصب وزير الدولة ، ثم استقال30

  . 1978 ، تموز 21العدد 
  . 15المكتب الثقافي القومي ، حول المؤتمرات القطرية للحزب في القطر العراقي ، ص )6(
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 الحكم     كان للحزب الوطني الديمقراطي دور مهم في الحركة الوطنية اثناء فترة

الملكي، عرف عنه مطالبته باالصالح السياسي واالجتماعي واطالق الحريات 

 )1(الديمقراطية ، واحترام الدستور ، وقد تعرض الحزب وخاصة رئيسه كامل الجادرجي 

الى االضطهاد واالعتقال والسجن ومع هذا فقد بقي الحزب متمسكا بمبادئه الديمقراطية ، 

 . نجرار وراء العسكريين واالشتراك بحكومة الثورة فلذلك رفض في البداية اال

طة اسديمقراطي بو    لقد اجرى الزعيم عبد الكريم قاسم اتصاالت مع الحزب الوطني ال

رشيد مطلك حول تاييد الثورة واالشتراك فيها ، فقد طلب رشيد مطلك من الحزب 

الجادرجي وتم الوطني توضيح موقفه على نحو واضح وثابت ، وجرى االتصال بكامل 

االجتماع في زنزانته بسجن بغداد فاتفق اعضاء الحزب على مساهمة الحزب وتحمل 

  . )2(المسؤولية 

 ، اقترح كامل الجادرجي تشكيل حكومة 1958 تموز 14      وبعد نجاح ثورة 

عسكرية مؤقتة تعمل على استتباب الوضع االمني ، على ان تقوم بعد فترة معينة من 

م السلطة الى حكومة مدنية تمثل جميع االحزاب السياسية لتقوم ببناء الزمن بتسلي

  . )3(المؤسسات الدستورية واجراء االنتخابات النيابية 

                                          
ه محام ،  ، خريج كلية الحقوق ، وعمل في بداية حيات1897) الحيدر خانه(من مواليد بغداد : كامل الجادرجي  )1(

 عهدت اليه وزارة االقتصاد والمواصالت ، تمكن من 1936انتمى في الثالثينيات الى حزب االخاء الوطني ، في العام 

 ، وبعد اجازة 1937 ايار 26تاسيس جمعية االصالح الشعبي واصبح سكرتيرا لها ، قدم استقالته من الوزارة في 

جادرجي رئيسه ، واثناء العدوان الثالثي على مصر تبرع بمبلغ  ، اصبح ال1946الحزب الوطني الديمقراطي عام 

عادل تقي عبد محمد البلداوي ، الحزب الوطني التقدمي في : ينظر . للجيش المصري ودخل السجن على اثر ذلك  

  . 19 ـ 14ص) ت. ال (العراق في العهد الجمهوري االول ، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 
  . 295 ـ 285المصدر السابق ، ص ن الزبيدي ، ليث عبد الحس)2(
  . 1960 تشرين الثاني ، 24 ، 585جريدة االهالي ، بغداد ، العدد  )3(

            يذكر الدكتور ليث الزبيدي ان كامل الجادرجي كان رايه عدم مساهمة المدنيين في الوزارة االولى للثورة 

االمور ومن ثم تععهد الى المدنيين ولكن نتيجة لضغط الضباط االحرار وانما جعلها وزارة عسكرية صرفه حتى تستتب 

على زعماء الحزب ، حيث قرروا اما اشتراكهم في الحكم واما تاجيل الحركة لمدة طويلة من الزمن على اقل تقدير ، 

يدي ، المصدر وافق االستاذ كامل الجادرجي على اشتراك حزبه في الوزارة االولى للثورة ، ليث عبد الحسن الزب

  . 259السابق ، ص
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     استطلع عبد الكريم قاسم اراء عدد من السياسيين للمشاركة في وزارة الثورة بصورة 

ذي رفض ان يكون مباشرة ومنهم كامل الجادرجي زعيم الحزب الوطني الديمقراطي ال

رئيسا للوزراء عندما طرح عليه هذا المنصب ، واعتذر عن المشاركة ورشح محمد حديد 

  . )1(بدال عنه 

     عند توزيع الحقائب الوزارية ، حصل الحزب الوطني الديمقراطي على حقيبتين 

لك وزاريتين هما وزارة المالية لمحمد حديد ووزارة الزراعة لهديب الحاج حمود ، وبذ

كانت مسؤولية الحزب الوطني الديمقراطي اكبر من مسؤولية االحزاب االخرى المنظمة 

 . )2(الى جبهة االتحاد الوطني ، حيث حصوله على وزارتين 

    تبنى الحزب الوطني الديمقراطي شعار االتحاد الفيدرالي كاساس الي وحدة مع 

 الجادرجي وجمال عبد الناصر الجمهورية العربية المتحدة ، وقد حصل لقاء بين كامل

 . )3( في القاهرة وذلك لطرح موضوع الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة 1958عام 

    بعد اقصاء عبد السالم عارف من جميع مناصبه ، واعفاء جابر عمر من وزارة 

 ، تقرب عبد الكريم قاسم من الحزب )4(المعارف وفؤاد الركابي من وزارة االعمار 

ني الديمقراطي واعتمد عليه كثيرا ، فتم اعطاء الوزارتين وكالة الى هديب الحاج الوط

  . )5(حمود لوزارة المعارف ومحمد حديد لوزارة االعمار 

                                          
  . 35علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 37المصدر نفسه ، ص )2(
  . 148 ، ص1974رياض طه ، قصة الوحدة واالنفصال ، دار االفاق الجديدة ، بيروت ،  )3(
من وزارة الداخلية وعين  جرى اول تعديل وزاري ، اعفي فيه عبد السالم محمد عارف 1958 ايلول 30في  )4(

الزعيم الركن احمد محمد يحيى محله ، واعفاء فؤاد الركابي من وزارة االعمار وتعيينه وزيرا بال وزارة ، كما اعفي 

  . 1959 تموز 23 ، 198انظر جريدة  الوقائع العراقية ، بغداد ، العدد . جابر عمر من منصبه 
 . المصدر نفسه  )5(
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    نتيجة لذلك اجتمع اقطاب الحزب الوطني الديمقراطي واتخذوا قرارا باسناد الزعيم 

سع ، اذا طلب منهم ذلك فضمت عبد الكريم قاسم ، وتمثيل الحزب في الوزارة بشكل او

 وزيرا للخارجية ، حسين جميل وزيرا لالرشاد )1( ، هاشم جواد 1959 شباط 7وزارة 

 وزيرا للمواصالت واالشغال ، كما تم تعيين الزعيم الركن محيي )2(وحسن الطالباني 

   .)4( وزيرا للمعارف وهو من مؤيدي الحزب الوطني الديمقراطي )3(الدين عبد الحميد 

 وكان 1958 تموز 16   وعند كتابة الدستور العراقي ، فقد تم تشكيل لجنة قانونية في 

من ابرز اعضائها حسين جميل ، فقد ترك انتماؤه للحزب الوطني الديمقراطي اثرا 

واضحا على الدستور بدليل ان عددا من نصوصه جاءت موافقة مع منطلقات الحزب 

  . )5(وطموحاته الفكرية 
 تقالل حزب االس

    عرف حزب االستقالل بمقاومته لالستعمار البريطاني ، ودعوته لالصالح السياسي ، 

كما انه ادى دورا مهما في الحركة الوطنية في العراق ، وساعد بالتعاون مع االحزاب 

 . السياسية االخرى والضباط االحرار على اسقاط النظام الملكي 

                                          
 ، حصل على شهادة بكالوريوس علوم من الجامعة االمريكية في بيروت 1911واليد بغداد سنة من م: هاشم جواد  )1(

 وعمل في منظمة العمل الدولية وفي الممثلية العراقية الدائمة في 1934 ، عين في وزارة الخارجية سنة 1932سنة 

 اصبح وزيرا للخارجية في حكومة 1958عصبة االمم وممثال دائما للعراق في هيئة االمم المتحدة ، وبعد قيام ثورة 

ينظر نوري . عبد الكريم قاسم ، عرف عنه عداؤه للشيوعية وتبنى السياسة التي يسير عليها الوطنيون الديمقراطيون 

  . 11 ، ص2عبد الحميد العاني واخرون ، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ، ج
 وعمل محاميا ، عين 1934 ، تخرج من كلية الحقوق 1913بغداد سنة كردي من مواليد : حسن الطالباني  )2(

 اصبح وزيرا للمواصالت 1958 ثم عضوا في مجلس الخدمة العامة ، وبعد قيام ثورة 1946محافظا للسليمانية سنة 

مله في واالشغال ، لم يكن له راي سياسي واضح اال انه كان يميل الى جماعة االهالي ، وقد اظهر حياديته خالل ع

: للمزيد ينظر  . 1961الوزارة على الرغم من صلته الوثيقة بالحزب الوطني الديمقراطي ، استقال من منصبه سنة 

  15المصدر نفسه، ص
 ، يحمل شهادة الحقوق 1936 ، تخرج من الكلية العسكرية سنة 1914من مواليد بغداد سنة : محيي عبد الحميد  )3(

ا عسكريا من عمان ، عين بعد الثورة قائدا للفرقة المدرعة الرابعة ، ثم اصبح وزيرا تقلد عدة مناصب عسكرية وملحق

  . 12 ، 11المصدر نفسه ، ص: ينظر . للمعارف 
  . 493ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 25علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )5(
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طة رشيد مطلك في ربيع اسمع حزب االستقالل بواسم اتصاالت      اجرى عبد الكريم ق

 ، وتم االتصال بكل من محمد مهدي كبه ، ومحمد صديق شنشل ، وطلب منهما 1958

وبعد لقائهما بكامل الجادرجي زعيم . تحديد موقفهما من تاييد الثورة واالشتراك فيها 

مل ـحاهمة في الثورة وتـالحزب الوطني الديمقراطي ، تم االتفاق على المس

  . )1(ؤولية ـالمس

      بعد قيام الثورة ، اصبح رئيس حزب االستقالل محمد مهدي كبه عضوا في مجلس 

السيادة كما ان محمد صديق شنشل ، اصبح وزيرا لالرشاد ، وفائق السامرائي نائب 

  . )2(رئيس الحزب سفيرا للعراق في القاهرة 

وذلك لعدم امكانية قادته ، والسيما     ظهرت جملة من الخالفات في صفوف الحزب ، 

المؤسسين االوائل في مسايرة التطورات السياسية والفكرية وروحية الشباب القومي 

 )3(المتحمس في المعاهد والكليات العراقية التي ضاقت ذرعا بمواقف الحزب ومفاهيمه 

ء القوانين  الحزب الى تاليف الجمعيات واالحزاب الوطنية والنقابات ، والغافلذلك عمد

 فة ، واستقالل القضاء ، كما عدالرجعية المقيدة للحريات العامة ، واطالق حرية الصحا

  . )4(الحزب العرب واالكراد شركاء في هذا الوطن 

 

 

 

                                          
  . 359 ـ 258السابق ، صليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر  )1(
  . 82فاضل حسين ، سقوط النظام الملكي ، ص )2(
 ، 1 ـ التجربة الفكرية والممارسة السياسية ، ط1958 ـ 1946عبد اهللا الجيزاني ، حزب االستقالل العراقي  )3(

 . 131 ـ130 ، ص1994دمشق ، 
 ، 1959 ـ 1952لوطني الديمقراطي في العراق ابراهيم الجبوري ، النشاط السياسي المشترك لحزب االستقالل ا )4(

  . 484 ـ 483، ص) ت. ال (بغداد ، 
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 الحزب الديمقراطي الكردستاني 

 سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني عن تاييد الحزب )1(    عبر ابراهيم احمد 

اليوم  تموز ، في البرقية التي بعثها الى قادة الثورة في 14الكردية لثورة والجماهير 

 فاتحة عصر جديد لبناء صرح االخوة العربية الكردية بما فيه االول من اعالنها ، وعدها

  . )2(خير الشعبين 

 اقرته اللجنة ب الديمقراطي الكردستاني في بياٍن ، اصدر الحز1958 تموز 16    في 

ان الحزب ( باالجماع في اجتماعها المنعقد في نفس اليوم والذي جاء فيه المركزية

الديمقراطي الكردستاني طليعة الحركة التحررية الكردية اذ ياخذ بنظر االعتبار مهامه 

التاريخية من اجل تحقيق اهداف االمة الكردية ليعلن بصراحة ان تعاظم قوة حركة 

ر العراق من الحكم الملكي الفاسد البغيض الشعب العربي التحرري وانتصارها وتحر

وتشييد نظام جمهوري متحرر وانسحاب العراق من حلف بغداد المصوبة سهامه الى قلب 

االمة الكردية ، كل ذلك يهيء امتن االسس لبناء صرح الحياة المليئة بالسعادة والحرية 

ع قواه وامكانياته والمساواة للشعبين العربي والكردي لذلك قرر الحزب ان يناضل بجمي

للدفاع عن الجمهورية العراقية وتثبيتها وازدهارها ، ولتنفيذ هذا الغرض نضع جميع 

امكانياته وقواه تحت تصرف قادة هذه الثورة المـجيدة ، ويجند جميع اعضائه 

                                          
 ، وفي عام 1937 ، تخرج من كلية الحقوق في بغداد عام 1914من مواليد السليمانية : ابراهيم احمد فتاح  )1(

سؤوله حتى العام واصبح م) الحزب الكردستاني االيراني ـ فرع العراق( اصبح قاض في اربيل ، انضم الى 1942

 سكرتيرا للمكتب السياسي 1953وانتخب عام ) الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق( ، ثم انضم الى 1946

سعيد خديده علو ، :  ، ينظر 2000للحزب ، اختلف مع رئيس الحزب المال مصطفى البارزاني ، توفي في لندن عام 

، ) ت. ال (، )م. ال ( ، 1963 شباط 8 ـ 1958 تموز 14قضية الكردية العالقات العراقية ـ االيرانية واثرها في ال

 . 192ص
كاظم حبيب ، لمحات من نضال حركة التحرر الوطني للشعب الكردي في كردستان العراق ، دار اراس للطباعة  )2(

  . 281، ص) ت. ال (والنشر ، اربيل ، 
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ومؤازريـه كفدائيين للجمهورية العـراقية ومقـاومة االستـعمار ومؤامـرته 

 . )1()واذنابه

 خطوة نحو تقرير 1958 تموز 14 عد الحزب الديمقراطي الكردستاني ثورة      لقد

 ، وعند تشكيل مجلس السيادة للثورة ، عبر قادة الثورة عن حسن نواياهم )2(المصير 

 عضوا في مجلس السيادة من بين اعضائه الثالثة ، باالضافة )3(بجعل خالد النقشبندي 

ثورة وزيرين كرديين هما محمد صالح الى ذلك ضمت الوزارة االولى لحكومة ال

  . )5( وبابا علي )4(محمود

اصدر عبد الكريم قاسم العفو عن البارزانيين واالعمال التي قاموا بها خالل الفترة      

 ورفاقه ، وكان ذلك )6(وقد شمل العفو المال مصطفى البارزاني ) . 1945 ـ 1943(

  , )7(ردستاني من خالل طلب تقدم به الحزب الديمقراطي الك

                                          
  . 176جالل طالباني ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 68 ، ص1990 ، لندن ، 1970 ـ 1958ناجي جواد ، العراق والمسالة الكردية سعد  )2(
 ، كما 1945 ، ومن كلية االركان عام 1937من مواليد دهوك ، تخرج من الكلية العسكرية عام : خالد النقشبندي  )3(

 ، توفي عام 1958 وعين متصرفا الربيل عام 1952 ، سرح من الجيش عام 1950حصل على شهادة الحقوق عام 

  . 153ينظر سعيد خديده علو ، المصدر السابق ، ص . 1961
من مواليد كركوك ، طبيب عمل في مستشفيات بغداد ، البصرة وكركوك عين وزيرا للصحة : محمد صالح محمود  )4(

سابق ، جواد كاظم البيضاني ، المصدر ال: ينظر  . 1959في حكومة عبد الكريم قاسم ، استقال من منصبه عام 

  . 47ص
من مواليد السليمانية ، نجل الشيخ محمود المفيد ، اكمل دراسته في الواليات المتحدة االمريكية ، عين : بابا علي  )5(

 ، وعين وزيرا للزراعة في حكومة احمد حسن 1958وزيرا للمواصالت واالشغال في وزارة عبد الكريم قاسم عام 

 , 2003جواد هاشم ، مذكرات وزير عراقي ، دار الساقي ، بيروت ، : ظر ين . 1968 شباط 8البكر بعد انقالب 

  . 27ص
 ، قاد تمردا مسلحا ضد الحكومة في العهد الملكي ، عند قيام جمهورية 1904من مواليد : مصطفى البارزاني  )6(

 ، شكل 1946يتي ، في عام اصبح المال مصطفى احد قادة الجيش فيها وبعد انهيارها ، لجأ الى االتحاد السوف) مهاباد(

.  واستقبله عبد الكريم قاسم استقباال وديا 1958عاد الى العراق عام ) الحزب الديمقراطي الكردستاني(في المنفى 

  . 233حسن لطيف الزبيدي ، المصدر السابق ، ص: ينظر 
مر الذكرى المئوية لميالد  مؤت1961 ـ 1958ميفان عارف عبد الرحمن ، البارزاني في العهد الجمهوري االول  )7(

  . 562 ، ص2003.  ، اربيل 1البارزاني الخالد ، ج
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 وقد 1958     وصل مصطفى البارزاني الى بغداد في مساء السادس من تشرين االول 

استقباال رسميا وشعبيا شارك فيه كبار السياسيين ورجال ) المثنى(استقبل في مطار بغداد 

 واستقبله عبد الكريم قاسم في اليوم )1(كما ساهمت االحزاب في االستقبال . الدولة 

  . )2(التالي

 الجماعات االسالمية 

 ، كان لجماعة االخوان المسلمين موقف 1958 تموز 14     في اعقاب اعالن ثورة 

 ، اال ان هذا الموقف تبدل تماما بعد ازدياد )3(مؤيد وايجابي من حكومة عبد الكريم قاسم 

ا مرشدهم نفوذ الشيوعيين في ادارة الدولة مما ادى الى تغير موقفهم من تاييدها ، ونعته

الشيخ محمود محمود الصواف بالثورة المشؤومة ، واطلق على اليوم االول للثورة اسم 

 واشرافه على تقديم )4(اليوم االسود ، وذلك لعالقته السابقة بعدد من اركان النظام الملكي 

  . )5(برنامجا دينيا في االذاعة العراقية قبل الثورة 

ن العدائي لعبد الكريم قاسم من خالل نشاطاتهم التي        اتضح موقف االخوان المسلمي

شهدتها الساحة السياسية بعد ازدياد نفوذ الشيوعيين في مختلف دوائر الدولة واخذت 

الكتلة "و " الرابطة االسالمية"و " الجبهة االسالمية"الجماعة تعمل باسماء واجهية امثال 

                                          
   .564ص, المصدر السابق , ميفان عارف عبد الرحمن  )1(
  . 282كاظم حبيب ، لمحات من نضال حركة التحرر ، ص )2(

ريم قاسم في اليوم التالي لعودته            يذكر ليث الزبيدي ، ان المال مصطفى البارزاني عندما ذهب لمقابلة عبد الك

  . 289ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص: ينظر " . اني جنديك المطيع"من المنفى قال له 
  . 48علي المؤمن ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 93علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )4(
ة النظام الملكي ، كانت اذاعة بغداد التي قاطعها الوطنيون العراقيون يذكر حسن العلوي في الشهور االخيرة من حيا )5(

، تبدأ نشاطها اليومي بحديث على مائدة القران الكريم لالستاذ محمد محمود الصواف الذي يوصف بانه مسؤول 

 ، مما دفع تنظيمات االخوان المسلمين في العراق ، وكانت عامة الناس تنظر باستياء الى هذه المشاركة االذاعية

للمزيد ينظر حسن العلوي ، عبد الكريم قاسم رؤية بعد . االحزاب الوطنية الى اطالق تسمية اخرى على هذا الحديث 

  . 66 ، ص1983العشرين ، منشورات دار الزوراء ، لندن ، 



‐ 114 ‐ 
 

طالبت فيه  . 1958كانون االول ، كما انها اصدرت بيانا في االول من " االسالمية

مجلس السيادة ورئيس الوزراء بتحديد موقفهم من ازدياد النفوذ الشيوعي في اجهزة 

  . )1(الدولة 

     اما حزب الدعوة االسالمية ، فقد وقف الى جانب الثورة ووصف المنشور االول 

يين الذين وصفوه وكان ذلك ردا على الشيوع" نصير االسالم"للحزب عبد الكريم قاسم بـ 

من "وقد اذيع هذا المنشور من اذاعة بغداد بصوت مهدي الحكيم " نصير السالم"بـ 

  . )2(" خطباء المنبر الحسيني

 تفكك جبهة االتحاد الوطني 
 تموز فسحت 14     ان الحرية التي فرضتها االوضاع المرتبكة في اعقاب ثورة 

لتجتاح الساحة العراقية على شكل موجة رهيبة المجال امام التيارات السياسية المتناقضة 

لم يالفها الشارع من قبل ، وكان الشيوعيون والقوميون والوطنيون من اهم مفردات هذه 

 . الموجة 

    لقد ظهرت الخالفات بين االحزاب السياسية ، وكانت في بدايتها طفيفة اال انها 

اسم وعبد السالم عارف ، وكان تطورت واستفحلت عندما ظهر الصراع بين عبد الكريم ق

فتزعم " االتحاد الفيدرالي"و " الوحدة"محور الخالف بين الطرفين يدور حول موضوعي 

جانب الوحدة عبد السالم عارف يسانده فيه حزب البعث العربي االشتراكي ، وحزب 

 ، فتزعمه عبد الكريم قاسم يسانده الحزب الشيوعي" االستقالل ، اما االتحاد الفيدرالي

والحزب الوطني الديمقراطي ، حيث صرح كامل الجادرجي لمراسل جريدة التايمس 

اعلن تاييدي لالتحاد الفيدرالي بين الدول العربية في الوقت الحاضر (... اللندنية قائال 

وهذا يعني أن جبهة االتحاد الوطني انشطرت إلى  . )3() كخطوة اولى في المستقبل

 . ها فيما بعد قسمين مما ساعد على انهيار

                                          
  . 94علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )1(
 ، 1963 شباط 8 ـ 1958 تموز 14ة في التطورات السياسية الداخلية عبد الفتاح علي البوتاني ، العراق دراس )2(

  .  191 ، ص2006دار الزمان ، بغداد ، 
  . 1958 ايلول 16جريدة الزمان ، بغداد ،  )3(
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      ازداد الصراع بين الطرفين ، فخرجت مظاهرات في بغداد ، نظمها الحزب 

وذلك ) اتحاد فيدرالي ـ صداقة سوفيتية( تحمل شعار 1958 اب 5الشيوعي في 

، ولكن هذه المظاهرات ) الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة(لمواجهة شعار 

 ، وقد حاولت اطراف الجبهة تجاوز هذه الخالفات وضبط )1(لم تصل الى حد التصادم 

النفس ، وقد اصدر حزب البعث العربي االشتراكي بيانا اكد فيه على التعاون مع 

  . )2(الحركات الوطنية من اجل تحقيق اهداف الثورة 

     لقد كان للحزب الشيوعي دور مهم في اشعال فتيل الصراع السياسي بين االحزاب ، 

االتحاد مع : ( ، اصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي بيانا 1958 ايلول 13ففي 

الذي ادان فيه الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة ) الجمهورية العربية المتحدة واليمن

ودعاتها ، وطالب باالتحاد الفيدرالي مع الجمهورية العربية المتحدة واليمن ، كما ذكر 

عبين العربي والكردي وطالب باستغالل الثروات الطبيعية للبلد البيان االخوة بين الش

وتوفير الرفاهية للمجتمع من خالل تطوير االقتصاد والراسمال الوطني ، ال التفكير 

  . )3(باالنضمام للجمهورية العربية المتحدة الذي لن يوفر لالقتصاد الراسمال الوطني 

اة في جبهة االتحاد الوطني من جديد ،       بذلت االحزاب مساعي جديدة لبعث الحي

وقدم كل حزب من احزاب الجبهة مشروع ميثاق عمل ، وطرحت للبحث والمناقشة ، 

وتوصلت الى ميثاق عمل مشترك وانضم اليها الحزب الوطني الديمقراطي ، وعلى الرغم 

، من توقيع ميثاق في الجبهة ، اال ان االحزاب السياسية اخذت تعمل بصورة منفردة 

فاصبح كل حزب يعمل من اجل السيطرة على الحكم ، فسعت االحزاب الى عقد االتفاقات 

مستبعدة الحزب الشيوعي والحزب " االتحاد القومي"الحزبية ، فشكلت االحزاب القومية 

                                          
  . 454ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 17 ـ 14 ، ص7 نضال البعث ، ج )2(
  . 456 ـ 455 المصدر السابق ، صليث عبد الحسن الزبيدي ، )3(
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الوطني الديمقراطي ، كما وقع الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الكردستاني ميثاقا 

 :   والذي جاء فيه 1958ثاني  تشرين ال10للتعاون في 

 صيانة الجمهورية العراقية وتقرير اتجاهها الوطني والديمقراطي بجميع الوسائل  ـ 1( 

مواصلة النهج الوطني في السياسة الخارجية على اساس التعايش السلمي وتعزيز  ـ 2

 . استقالل العراق 

نقابي واالجتماعي ، وحرية  ، حرية التنظيم الحزبي والاطالق الحريات الديمقراطية ـ 3

 .الخ للقوى الوطنية ... النشر والصحافة 

 ـ اتخاذ التدابير لحماية اقتصادنا الوطني وكل مشاكل الجماهير المعاشية بالخروج من 4

 . الكتلة االسترلينية وتحرير تجارتنا الخارجية 

االصالح  ـ العمل على تعبئة الجماهير وبمساندة الحكومة من اجل تنفيذ قانون 5

 .الزراعي ومن اجل تصفية النظام شبه االقطاعي 

 ـ االعتراف المبدئي بحقوق الشعب الكردي بما في ذلك حقه في تقرير مصيره 6

  . )1()بنفسه

 ، رفع الحزب الشيوعي مذكرة الى رئيس الوزراء عبد 1958 تشرين الثاني 5   في 

صهم الى الثورة ، وطالبت المذكرة الكريم قاسم متهما فيها الوزراء القوميين بعدم اخال

عبد الكريم قاسم باالعتماد على الحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي في هذه 

  . )2(المرحلة باسناد المناصب اليهم 

                                          
 ؛ جاسم مخلص المحامي ، مذكرات الطبقجلي وذكريات 18 / 22، اضبارة النشاطات السياسية ، . د . و . م  )1(

  . 445 ـ 441، ص) ت. ال (جاسم مخلص ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 
  . 458 ـ 457ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )2(
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     اندفع الشيوعيون في تاييد السلطة معتقدين بامكانهم االستيالء عليها ، لذلك تنكروا 

معهم في اطار جبهة االتحاد الوطني ، وعملوا على الوقوف للقوى السياسية التي تعاونت 

ضدها وتخريب عملها ، وظهر ذلك واضحا في المهرجان الجماهيري الذي اقامته الجبهة 

في ساحة الكشافة، ) كان اخر اجتماع لجبهة االتحاد الوطني (1959 كانون الثاني 27في 

لمحاولة كانت شكلية ولم تحقق حيث جرت محاولة العادة نشاط الجبهة ، اال ان هذه ا

 ، كما ان الحزب )1(شيء في الواقع ، على الرغم من حضور ممثلين عن االحزاب 

 ان دورها قد انتهى بقيام الثورة ويتحدد واجبه لم يكن متحمسا للجبهة ، فقد عدالشيوعي 

  . )2(بعد الثورة في قيادة القوى الديمقراطية كبديل عن الجبهة 

حداث في صالح الحزب الشيوعي ، فقد اعتقل عبد السالم محمد عارف      تطورت اال

بتهمة التامر على سالمة الجمهورية واحيل الى المحكمة العسكرية العليا الخاصة ، كما 

اعتقل رشيد عالي الكيالني وعدد من الضباط القوميين بتهمة التامر على الجمهورية 

 ذلك ضربة د ، وع)3(جمهورية العربية المتحدة والزعيم عبد الكريم قاسم وبالتعاون مع ال

 . الى احزاب دعاة القومية العربية وانتصارا لالفكار االقليمية 

     اخذ الحزب الشيوعي يقدم الدعم والمساندة لحكومة عبد الكريم قاسم واظهروا بانهم 

بد الكريم قاسم  ، مما ساعد ذلك على اعتماد ع)4() اكثر االحزاب وطنية واكثرها استقامة(

على مساندتهم ، فاخذوا ينظمون المظاهرات الصاخبة ، واخذوا يشيعون وجود المؤامرات 

                                          
  . 1959 اذار 10ريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، ج )1(

      القى عبد الستار الدوري كلمة حزب البعث العربي االشتراكي ، والقى زكي جميل حافظ كلمة حزب االستقالل ، 

وعبد القادر اسماعيل كلمة الحزب الشيوعي ، والشاعر محمد مهدي الجواهري كلمة المستقلين ، واكدوا جميعهم على 

  .  466 ـ 465ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص: للمزيد ينظر . الجمهورية صيانة 
خطاب سالم عادل ، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في المؤتمر الحادي والعشرين للحزب  )2(

  . 1959 شباط 3 ، 19جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد . الشيوعي السوفيتي 
  . 447ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 1959 كانون الثاني 28 ، 4جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد )4(
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ونتيجة للخدمات التي قدمها الحزب  . )1( اً، واصبح كل من يعارض السلطة متآمر

 ، اعتبار قادة الحزب الذين 1959 كانون الثاني 14الشيوعي ، قررت وزارة العدل في 

 ، كما )2( من المناضلين الوطنيين في سبيل استقالل العراق1949ط اعدموا في شبا

، وفي الوقت )3(اجازت وزارة االرشاد جريدة اتحاد الشعب لتكون لسان حال الحزب 

 .نفسه اعلنت وزارة العدل العفو عن رشيد عالي الكيالني وعودة البارزاني 

الى وضع ميثاق لجبهة  استطاع الحزب الشيوعي ان يتوصل 1959 حزيران 28    في 

جديدة مع كل من الجناح اليساري للحزب الوطني الديمقراطي والحزب الديمقراطي 

 . )4(الكردستاني وقد رفعت هذه الجبهة مذكرة مرفق بها ميثاق الجبهة الى رئيس الوزراء 

      تجاهل عبد الكريم قاسم هذه المذكرة وميثاق الجبهة من اجل ضرب االحزاب 

وتمهيدا اللغاء الحياة الحزبية او اضعافها ، فلذلك طلب الى االحزاب السياسية السياسية 

تجميد نشاطها السياسي ، فاستجاب الحزب الوطني الديمقراطي وفي غياب رئيسه كامل 

  . )5(الجادرجي الذي هاجم قرار ايقاف نشاط الحزب 

لدى الحزب الشيوعي      اثار تجميد االحزاب السياسية ردود فعل عنيفة وعلى االخص 

 الى 1959 مايس 22الذي دعا في بيانه الصادر من المكتب السياسي للحزب في 

استمرار نشاط الحزب الوطني الديمقراطي ، كما انهم اتصلوا بالعناصر اليسارية في 

الحزب الوطني الديمقراطي ليجتمعوا ويطلقوا على انفسهم الحزب الوطني الديمقراطي ، 

                                          
  . 193 ، ص1986 تموز وتاسيس الجمهورية العراقية ، لندن ، 14اسماعيل العارف ، اسرار  )1(
  . 1959  كانون الثاني25 ، 1جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد  )2(
 ، ترجمة جرجيس فتح اهللا 1963 ـ 1958اوريل دان ، العراق في عهد عبد الكريم قاسم ، تاريخ سياسي  )3(

  . 197 ، ص1989المحامي ، السويد ، 
 1959 حزيران ، 29 ، السنة االولى ، 131نص ميثاق الجبهة في جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد : ينظر  )4(

  . 8 و5 و1ص
  . 477ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )5(
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نحن اذ نعلم (بيانهم الذي استنكروا فيه وقف النشاط الحزبي وجاء فيه وبالفعل اصدروا 

مخالفتنا للقرار المذكور ، فاننا ندعوا اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المؤمنين باداء 

واجبهم الحزبي في هذه الظروف الى االستمرار في النشاط الحزبي ، كما اننا نعتبر الذين 

زبي ومن يؤيدهم من اعضاء الحزب قد قرروا ذلك اصدروا قرار وقف النشاط الح

  . )1() بالنسبة النفسهم فقط

ازاء هذه الظروف وفي الذكرى االولى للثورة عمل الزعيم عبد الكريم قاسم الى     

اننا في فترة انتقال وهذه : (تهدئة االحزاب السياسية والوضع العام حيث ذكر في خطابه 

 كانون الثاني اال ونحن نحتفل 6ال يحل يوم الخميس الفترة تنتهي قريبا جدا وسوف 

  )2() جميعا باجازة االحزاب السياسية في هذا البلد

     وبذلك يمكن ان يقال ان جبهة االتحاد الوطني انتهت بصورة حقيقية في قيام الثورة 

الن االحزاب المؤتلفة لم تمثل بصورة صحيحة في الوزارة حيث استبعد الحزب الشيوعي 

احزاب حصلت على وزارتين واخرى على وزارة واحدة بغض النظر عن اهمية هذه و

الوزارات ، كما ان الوزراء المنتمين الى احزاب اخذوا يعملون لصالح احزابهم وليس 

لمصلحة البلد ، باالضافة الى التدخالت الخارجية وخاصة الجمهورية العربية المتحدة 

السالم محمد عارف كلها عوامل ساعدت على شطر والخالف بين عبد الكريم قاسم وعبد 

الجبهة الى قسمين ، فانحاز الحزب الشيوعي الى جانب عبد الكريم قاسم ، وساند حزب 

 . البعث العربي االشتراكي عبد السالم محمد عارف 

 

 

                                          
  . 1959 مايس 22 ، 98جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد  )1(
  . 14 ـ 12 ، ص1959 ، بغداد ، 2مبادئ الثورة في خطب الزعيم ، ج )2(
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 تناحر االحزاب السياسية 

 مواقف الحزب الشيوعي : اوال 

 تموز منذ بداياتها ، وقد اتسع 14اند ثورة      سبق وذكرنا ان الحزب الشيوعي ، س

نشاطهم بعد احتدام الصراع بين عبد الكريم قاسم والحركة القومية ، مما ادى الى اعتماد 

عبد الكريم قاسم على الشيوعيين ، فاخذوا المزيد من مواقع القوة ، وسيطروا على 

 واحتلوا المواقع المهمة في النقابات العمالية والجمعيات الفالحية ، والمنظمات المهنية ،

الجيش واجهزة الدولة الحساسة  بحجة مساندة الثورة والدفاع عنها ، وفي ذلك يقول 

في تسللهم للسلطة كانوا يحرصون على الظهور بمظهر الوطنيين المؤيدين : (تقرير امني 

روا انتباه لنظام قاسم لكي ال يثيروا انتباه القوى الوطنية المحلية والعربية ولكي ال يثي

  . )1() العالم على خططهم

 تمكن الحزب الشيوعي من ضرب 1959      بعد سحق حركة الشواف في الموصل 

الكثير من خصومه السياسيين ، فقد وجه سالم عادل سكرتير اللجنة المركزية للحزب 

ون  ، رسالة الى عبد الكريم قاسم ، دعا فيها الى زيادة التعا1959 اذار 31الشيوعي في 

والتضامن وضرورة ايجاد رابطة مع الحزب الشيوعي تسمح بابداء وجهات نظر الحزب 

اننا احق من غيرنا : (في المسائل الوطنية المختلفة والشؤون العامة بصورة مباشرة وقال 

  . )2() في ضمان فرصة التداول المباشر معكم

 بصورة علنية والول       طلبت قيادة الحزب الشيوعي المشاركة في مسؤولية الحكم

وحرصا من ( جاء فيه 1959 نيسان 28مرة في بيان اصدرته اللجنة المركزية في 

حزبنا الشيوعي على تعزيز حكومة الجمهورية وترصينها على اساس الثقة الشعبية التامة 

                                          
  . 74علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص: نقال عن  )1(
) ت. ال ( ، دار المرصاد ، بيروت ، 1 ، ط2 على الحركة الشيوعية في العراق ، جسمير عبد الكريم ، اضواء )2(

  . 93ـ 92ص
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ووحدة الصفوف المتراصة فانه يطالب بمشاركته في مسؤولية الحكم جنبا الى جنب مع 

 والقوى الديمقراطية المخلصة ، وان هذه المطالبة ال تصدر من رغبة في ممثلي االحزاب

جني المكاسب السياسية او اية رغبة ضيقة اخرى ، بل انها مطلب شعبي ملح يتجاوب 

  . )1() مع ضرورات صيانة الجمهورية وتعزيزها

زب مساهمة الح(مقاال افتتاحيا بعنوان ) اتحاد الشعب( كتبت 1959 نيسان 29    في 

الشيوعي في مسؤولية الحكم عامل هام في ضمان مساندة الشعب والراي العام العربي 

 ، كما طالب الحزب الشيوعي باربع حقائب وزارية بضمنها وزارة )2() والعالمي

  . )3(الداخلية، حيث بقيت مديرية االمن والشرطة عصية على نفوذ الشيوعيين 

قاسم في مفاوضات سرية استمرت حتى اواخر     حاول الشيوعيون اقناع عبد الكريم 

نيسان وكسبه الى جانبهم في الحصول على مقاعد في مجلس الوزراء ، ولم يتم الكشف 

عن نوع المقاعد الوزارية التي يطالبون فيها ، اال عندما عبر قادة الحزب لقاسم عن 

  )4(موقفهم الخذ اربع حقائب وزارية من بينها وزارة الداخلية 

د انتشرت اصداء حركة الحزب هذه في نطاق واسع ، وقرع القوميون في لق    

 الن(وفي واشنطن وصف نذار بالخطر، البلدان العربية المجاورة طبول اال

مدير وكالة االستخبارات المركزية االمريكية الوضع بانه اخطر ما في عالم ،)دالس

 . )5(اليوم 

                                          
:  في1959 نيسان 28عمال الصادر في  ايار عيد ال1انظر بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بمناسبة  )1(

  . 1959 مايس 1 ، 7جريدة اإلنسانية ، بغداد ، العدد 
  . 1959 نيسان 29 ، 78د الشعب ، بغداد ، العدد جريدة اتحا )2(
  . 91 ، ص1993صالح الخرسان ، صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق ، بيروت ،  )3(
  . 210حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )4(
  . 211المصدر نفسه ، ص )5(
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 30يين وافصح عن ذلك في خطابه في استاء عبد الكريم قاسم من مطالب الشيوع    

ان التكتالت العنيفة والحزبية واالحزاب : (نيسان حيث هاجم الحزبية واالحزاب قائال 

  . )1() ال تفيد البالد وتجعلها في مأزق حرج في الوقت الحالي

     استمر الحزب الشيوعي في تحدي السلطة واالصرار على مطلبهم ، فبعثت قيادة 

اننا نعتقد بان تركيبات الحكم في ( جاء فيها 1959ي رسالة في مايس الحزب الشيوع

جمهوريتنا وعلى االخص تركيب السلطة القائدة لم يجر حتى االن على قاعدة التمثيل 

اننا ... الشعبي الصحيح ويحرم من حق المساهمة في سلطة الحكم ممثلي حزب كحزبنا 

  . )2()سؤولية انطالقا من شعورنا بالمسؤوليةاذ اقدمنا على المطالبة بالمساهمة بتحمل الم

     فشلت محاوالت الحزب الشيوعي في تغيير وجهة نظر عبد الكريم قاسم اتجاههم ، 

فقد عمل عبد الكريم قاسم وبمساعدة محمد حديد نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي 

ـ )3(و للعالج الذي استغل غياب رئيس الحزب كامل الجادرجي ـ الذي ذهب الى موسك

على تحدي الشيوعية ، لكي يختاروا بين البقاء معلقين بكمة او السير وحدهم ، وكان ذلك 

ال يمكنهم البقاء ال مبالين برغبات ( مايس قال فيه 19في تصريح ادلى به محمد حديد في 

 ، وكان ذلك مفاجأة مذهلة الن )4()زعيم البالد وانهم بذلك يتخلون عن كل نشاط فورا

الوطنيين الديمقراطيين كانوا قد تحدثوا قبل احد عشر يوما في صالح دخول الشيوعيين 

  . )5(الى الحكومة 

                                          
والشيوعيين ورفعت الحاج سري والقوميين ، الموقف في بغداد خليل ابراهيم حسين ، الصراع بين عبد الكريم قاسم  )1(

  .  183 ، ص1988، بغداد ، ) 2( تموز 14عند اعالن الثورة ، موسوعة 
  . 1959 ايار 11 ، 101جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد  )2(
 ، بيروت ، 1969 ـ 1958عزيز الحاج ، مع االعوام صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق بين  )3(

  . 56 ، ص1981
  . 1959 مايس 20 ، 140جريدة االهالي ، بغداد ، العدد  )4(
  . 212حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )5(
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      كما فشل الحزب الشيوعي في تبديل موقف الحزب الوطني الديمقراطي في تجميد 

 بايقاف 1959 مايس 22 فلذلك اصدر المكتب السياسي للحزب قرارا في )1(نشاطه 

ية بشعار المشاركة في الحكم بدعوى ان الحزب حقق شطرا مهما وهو حملته التثقيف

 ، كما ان عبد الكريم )2(صيانة الجمهورية ، والوحدة الوطنية بزعامة عبد الكريم قاسم 

قاسم لم يقف موقف حازم ضدهم ، ويظهر ذلك من خالل المقابلة التي اجراها معه 

انه يراهم يناضلون ( حيث قال 1959 مايس 28في ) اتوني تانغ(الصحفي البريطاني 

  . )3() انهم اناس مخلصون(و ) انهم ابناء الشعب(و ) لمصلحة البلد

    من الجدير ذكره ان تراجع الحزب الشيوعي عن المشاركة في السلطة لم يكن من 

ان الحزب : (محض ارادته بل ان السبب الرئيسي يرجع على حد قول حنا بطاطو 

س ضغطا كبيرا على القيادة الشيوعية العراقية بايقاف حملة الشيوعي السوفيتي مار

  . )4() المشاركة في الحكم

تقارير عن محاوالت      كان اكثر االمور ازعاجا لعبد الكريم قاسم استمرار توارد ال

 القطعات الموجودة بامرة ضباط شيوعيين للقيام بمحاولة انقالبية ضده ، وشيكة الستعمال

نه اصبح واضحا بانه لم يكن اساس لمصداقية ذلك االنقالب ، اال ان وعلى الرغم من ا

 والدليل على ذلك ان )5(عبد الكريم قاسم قد صدق تلك الروايات ولو لبعض الوقت 

 حزيران في كلية االركان 16 و 15 و 14الخطب التي القاها عبد الكريم قاسم في 

                                          
يذكر محمد حديد في مقابلة اجراها معه عبد الفتاح علي انه هو الذي اقترح واشار على عبد الكريم قاسم بتجميد  )1(

ة بسبب فوضى الحياة الحزبية والصراع العقائدي بين االحزاب ، وان عبد الكريم قاسم اخذ بهذه الفكرة ، حزبيلالحياة ا

. فبادر الحزب على تجميد نفسه ، علما ان الجادرجي لم يوافق وكان يعتقد ان ذلك حصل بايحاء من عبد الكريم قاسم 

  . 162ية ، صينظر عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخل
  . 1959 مايس 23 في 99جريدة اتحاد الشعب ، العدد  )2(
  . 216حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )3(
  . 214المصدر نفسه ، ص )4(
  . 218المصدر نفسه ، ص )5(
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، فقد اصر على موضوع واحد هو ونادى الضباط وامام لواء المشاة الخامس والعشرين 

انا ال انتمي الى اي (الحاجة الى بقاء االحزاب خارج الجيش وكرر مرارا عدة قوله 

انني ال احب االحزاب وال الميول ، مهما كان لونها أن تتسلل الى صفوف (و ) حزب

  . )1() القوات المسلحة في ظل اية ظروف

ضعوا خطة لتسلم السلطة ، ولكن عندما     يبدو ان الشيوعيين قد هيأوا انفسهم وو

عرضوا االمر على قيادة الحزب جاء الرد بالرفض بعد جدال عنيف في اجتماع طارئ 

للمكتب السياسي للحزب الشيوعي ، علما ان سالم عادل ، كان يؤيد الخطة اال ان 

  . )2(االكثرية رفضت الفكرة 

 حزيران 24 اتهمت جريدة الثورة في      لقد تسربت اخبار هذا االنقالب الشيوعي ، فقد

وبصورة مباشرة حزبا معينا بمحاولة توريط العسكريين في السياسة ، مما دعا عبد 

الكريم قاسم ان يقوم بتوجيه ضربتين قويتين الى الشيوعيين ، ففي السادس والعشرين من 

 اعضائها الوة المقاومة الشعبية ومنع استعمحزيران اوقف الدوريات الليلية المسلحة لق

للسالح اال الغراض التدريب او لتنفيذ مهمات خاصة مرخصة ، وفي التاسع والعشرين 

  . )3(منه ، حال على التقاعد ستة ضباط شيوعيين 

   رد الحزب الشيوعي على االجراءات التي اتخذها عبد الكريم قاسم باالتفاق مع يساري 

جبهة االتحاد (ل كردستاني ، وتشكيالحزب الوطني الديمقراطي والحزب الديمقراطي ال

 هذه الجبهة لدعم مطالبه وفي صراعه مع عبد الكريم قاسم ومنها اعادة واستعمال)الوطني

                                          
  . 129ـ126ـ124ـ123ـ118ـ116 ، ص3مبادئ الثورة في خطب الزعيم ، ج )1(
  . 167اني ، التطورات السياسية الداخلية ، صعبد الفتاح علي البوت )2(
وهم داوود الجنابي ، عبد الجبار الخطيب ، حسون اسود الزهيري ، جابر خدير الحيدر ، هاشم مرعي وفخري عبد  )3(

 ؛ حنا بطاطو ، العراق ، 2 ، ص1959 تموز 27 ، 202جريدة الوقائع العراقية ، بغداد ، العدد : ينظر . الكريم 

 تموز ، اسرارها ، احداثها ، رجالها 14 ؛ جاسم كاظم العزاوي ، ثورة 218لثالث ، المصدر السابق ، صالكتاب ا

  . 233ـ231 ، ص1990حتى نهاية عبد الكريم قاسم ، بغداد ، 
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تسليح قوة المقاومة الشعبية ، كما ارسلت هذه الجبهة مذكرة لعبد الكريم قاسم حول 

 ، لذا لم اوعي شياالوضع السياسي ، اال ان عبد الكريم قاسم ادرك ان هذه الجبهة مشروع

  . )1(يعترف بها الن االحزاب التي تالفت منها ال وجود رسمي لها 

 امر ي ، اصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي تعميم داخل1959 تموز 3    في 

عدم السماح باغتصاب السلطات او العصابات االجرامية الي من مكاسب (اعضاءه بـ 

 والمدن التي يتمتع الحزب فيها بنفوذ واسع الحزب والرد بصالبة وخصوصا في المناطق

، على كل اجراء موجه ضد الحزب او اي من التنظيمات الشعبية حتى وان ادى ذلك الى 

  . )2()صدامات أو الى قتال متبادل

 تموز مواجهات دموية في منطقتي االعظمية والفضل 4     وعلى اثر ذلك حصلت في 

قاومة الشعبية من جهة والبعثيين والعناصر القومية في بغداد بين الشيوعيين واعضاء الم

  . )3(المحافظة من جهة اخرى ، وقتل وجرح على اثرها عدد من الجانبين 

     ولم يكن بامكان عبد الكريم قاسم التخلي كليا عن الشيوعيين لذلك اظهر في خطابه 

ة انتقالية قصيرة  ايلول روح التسامح واستعداد للتعاون مع الشيوعيين ووعد بفتر7في 

سوف اعمل اقامة جبهة (و ) ساطلب انا بنفسي من االحزاب ان تدخل ميدان العمل(وقال 

ان كل االحزاب اخواني ، الحزب الديمقراطي حزب شقيق ومتفق (واضاف قائال ) وطنية

  ]الكردي الديمقراطي[ معي ، والحزب الشيوعي حزب شقيق ومتفق معي ، والحزب 

عي ، واالحرار في هذا الوطن والمستقلون اشقائي ومتفقون معي حزب شقيق ومتفق م

 . )4() وكلهم وراء الزعيم

                                          
  . 218حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )1(
  . 1959 تموز 3" ءتعميم خاص باالعضا"المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي  )2(
  . 1959تموز 5جريدة البالد ، بغداد ،  )3(
  . 1959 ايلول 9 ، 7المصدر نفسه ،  )4(
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وفي اليوم نفسه القى المكتب السياسي للحزب الشيوعي تعليماته الواردة في       

 تموز ولكنه اوضح في تصريح علني صدر في التاسع 3تعميمه الداخلي الصادر في 

 التاويل ، انه ليس على استعداد للركوع امام رئيس من الشهر نفسه وبلهجة ال تقبل

كما احترم حزبنا مواقف الزعيم عبد الكريم قاسم فانه ، وبفضل (الوزراء ، وجاء فيه 

المنزلة التي يمتلكها بين قطاعات واسعة من الشعب ، عبر في الماضي وسوف يستمر 

اجة الى الحياة الحزبية في المستقبل عن ارائه الخاصة ببعض المسائل السياسية ـ كالح

بين اشياء اخرى ـ اذ راى ان هذه االراء محسوبة بشكل ) جبهة اتحاد وطني(والى 

   . )1() افضل لحماية الجمهورية او المصلحة العامة

     يذكر عدنان جلميران عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اعترافته في 

عي العراقي ، شعار المشاركة في  انه عندما طرح الحزب الشيو1963 اذار 28

الحكم ، كان ـ جورج تلو ـ عضو المكتب السياسي للحزب يعالج مرضه في موسكو 

، وفجأة عاد الى العراق مزودا بتعاليم صريحة توصي الحزب الشيوعي العراقي بعدم 

  . )2(" االشتراك في الحكم"استفزاز عبد الكريم قاسم وبسحب شعار 

تراجعات التي قام بها الحزب الشيوعي ، اتخذ عبد الكريم قاسم لتهدئة      ونتيجة لتلك ال

 )3( بتعيين وزراء جدد1959 تموز 13الشيوعيين ، وذلك باصدار مرسوم جمهوري في 

                                          
  . 1959 تموز 10جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ،  )1(
 ، بغداد ، 1دار المرتضى ، ط ، 1963 ـ 1958محمد محسن الجابري ، الصراعات السياسية في العراق  )2(

  . 60، ص2007
  . 7 ، ص3نوري عبد الحميد العاني واخرون ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج: نظر نص المرسوم في ي )3(
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 وزيرا لالرشـاد ، وعوني )2( وزيـرة البلديات ، وفيصـل السامر)1(وهم نزيهه الدليمي

الء الثالثة قد ذيلوا بتواقيعهم من قبل ذلك  وزيرا لالشغال واالسكان وكان هؤ)3(يوسف 

  . )4( نصرا لليسار وهذا يعد) جبهة الوطني(ن مذكرة باسبوعي

     يمكن ان يقال ان طلب الحزب الشيوعي المشاركة في السلطة ليس خطأ وذلك لدور 

الحزب الشيوعي في تلك الفترة ، اال انه لم يتخذ الطريقة الصحيحة في طرح الشعار 

لجماهير ، كما انه لم يحسب النتائج المترتبة عليه ، مما ادى الى افساد عالقات على ا

 . الحزب مع السلطة المركزية 

بضم (     ايد الشيوعيون هذا التعديل الوزاري وابرقوا الى رئيس الوزراء يقولون 

باتجاه تقوية ... العناصر المخلصة والوطنية الى مجلس الوزراء ، قمتم بخطوة اخرى 

 وخالل االحتفاالت بعيد الثورة ، حصلت )5() التضامن بين الشعب وحكومته الوطنية

مصادمات دموية في وسط وجنوب العراق راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين ، كما 

                                          
 ، مارست مهنة الطب في بغداد ، عرف 1948 ، خريجة كلية الطب في بغداد 1924من مواليد : نزيهه الدليمي  )1(

 واجرت اتصاالت من 1952 اوربا  ، زارت1950عنها في العهد الملكي انها عضوة في الحزب الشيوعي منذ سنة 

الشيوعيين وانصار السالم ، انتخبت بعد الثورة رئيسة لرابطة الدفاع عن حقوق المراة في منظمة انصار السالم وكانت 

  . 12 ص,تاريخ الوزارات العراقية , نوري عبدالحميد العاني: ينظر . اق جبهة االتحاد الوطني من الموقعين على ميث
 ، اكمل الدراسة الثانوية في بغداد ، حصل على شهادة الدكتوراه في 1922من مواليد البصرة سنة : مر فيصل السا )2(

 ممثال عن الحزب 1954 من جامعة القاهرة ، رشح النتخابات المجلس النيابي سنة 1953التاريخ االسالمي سنة 

 نقيبا للمعلمين وكانت افكاره اقرب الى  ، ثم انتخب1958الوطني ولم يفز ، تم تعيينه مديرا للمعارف بعد ثورة 

  . 13 ـ 12المصدر نفسه ، ص: ينظر . الشيوعيين 
 وقد اوقف بتهمة االنتماء 1944محام كردي ، ماركسي محسوب على الحزب الشيوعي منذ سنة : عوني يوسف  )3(

ميثاق جبعة االتحاد الى الحزب الشيوعي ، اصبح نائب رئيس محكمة االستئناف في كركوك ومن الموقعين على 

  . 12المصدر نفسه ، ص: ينظر . الوطني 
  . 221حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )4(
  . 1959 تموز 18 ، 47جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد  )5(
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) 79(حدثت اضطرابات دامية في كركوك اتخذت بعدا اوسع مما تقدم وذهب ضحيتها 

  . )1(. قتيال او اكثر من ذلك 

رت هذه االحداث الزعيم عبد الكريم قاسم فالقى خطابا في كنيسة ماريو يوسف في     اثا

 ، شن فيه هجوما عنيفا على الشيوعيين بعد المجزرة التي ارتكبت في 1959 تموز 19

كركوك وفي مدن العراق االخرى في المسيب والديوانية والحي والتي راح ضحيتها عدد 

خيرا في كركوك فانني اشجبه شجبا تاما وباستطاعتنا ان ما حدث ا: (من المواطنين وقال 

ايها االخوة ان نسحق كل من يتصدى البناء شعبنا باعمال فوضوية نتيجة للحزازات 

  . )2() واالحقاد والتعصب االعمى

 تموز شجب بشدة ما جرى في كركوك والذي ُأريد 29     كما عقد مؤتمر صحفي في 

 ، كما ذكر عبد الكريم )3(وة وبغداد والكاظمية والكرخ له ان يتكرر في الناصرية والسما

ان الذين يدعون بالحرية ( اب 3قاسم خالل لقائه مع وفد االتحادات والنقابات العمالية في 

 وحشيا ، ان حوادث كركوك لطخة سوداء ن بالديمقراطية ال يعتدون اعتداءوالذين يدعو

  . )4()في تاريخنا ، ولطخة سوداء في تاريخ ثورتنا

     لذلك عقد الحزب الشيوعي اجتماعا موسعا للجنة المركزية بعد وقوع هذه الحوادث 

واتخذ عددا من القرارات ، انتقد فيها االعمال التي وصفها بالعفوية ، وبذلك فان الحزب 

، )5( ما حدث في مدن العراق بانها اندفاعات خاطئةترف بالخطا الذي وقع فيه ، وعداع

 . لحزب مارس النقد الذاتي وبذلك فان ا

                                          
  . 488ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 47 ـ 42 ، ص3مبادئ الثورة في خطب الزعيم ، ج )2(
  . 1959 تموز 31 ، 158جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد  )3(
  . 1959 اب 5 ، 163المصدر نفسه ، العدد  )4(
 في جريد 1959تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في اجتماعها الذي عقد في اواسط تموز : ينظر  )5(

  . 1959 اب 3 ، 161اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد 
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     ادت حوادث كركوك الى ازدياد البون بين عبد الكريم قاسم والشيوعيين ، وبدات 

االجهزة االمنية بمالحقة الشيوعيين واعتقالهم واحالتهم الى المجالس العرفية التي صدرت  

 مشروع اتحاد احكاما ثقيلة بحق عدد منهم كما عطل فاعلية قوة المقاومة الشعبية ، واغلق

الشباب العراقي في المحافظات ، وختم مكاتب االتحاد العام لنقابات العمال ، وسرح ما ال 

احتياطي في الدورة الثانية عشر التي يحظى الشيوعيون بنفوذ واسع بين ) 1700(يقل 

  . )1(صفوف افرادها 

 الذي 1959لسنة ) 78( ايلول الى الغاء قانون رقم 6    كما عمل عبد الكريم قاسم في 

كان قد عهد عمليا الى اللجنة التاسيسية لالتحاد العام لجمعيات الفالحين الشيوعية اساسا 

لسنة ) 139(بسلطة الترخيص للوحدات المحلية لالتحاد ، وبموجب القانون الجديد رقم 

 ، وكان هذا االمر اكثر ايذاء )2( ، انتقلت هذه السلطة الى حكام المحافظات 1959

 . وعيين ، ولعب دورا في ابعاد الناس عنهم للشي

 تشرين االول من قبل البعثيين ، وفشل هذه 7    ان محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في 

المحاولة دفع الشيوعيين الى التحرك باتجاهين االول ، استغالل المحاولة للوصول الى 

لوضع والسيطرة عليه  بعد  ، حيث نزل الحزب الشيوعي الى الشوارع لتهدئة ا)3(السلطة 

فترة قصيرة من اطالق النار على عبد الكريم قاسم ، وفرضوا حظر التجوال ، واصدار 

اما اذا ما قتل قاسم فان الحزب سيعتبر ان : (الحزب تعميم داخلي ابرز ما جاء فيه 

 ، ] رئيس االركان والحاكم العسكري العام[النظام انتهى ولم يضع ثقته حتى في العبدي

                                          
  . 234حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )1(
  . 1959 ايلول 9 ، 225جريدة الوقائع العراقية ، بغداد ، العدد  )2(
نقلت التقارير الخارجية عن الصحافة التركية بان الشيوعيين كانوا يخططون الستغالل المحاولة وتاليف حكومة تضم  )3(

  . 411 / 280د ، ك ، و ، ملفات مجلس السيادة ، الملف : ينظر . عدد من عناصر الحزب الشيوعي 
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وفي هذه الحالة يجب ان يكون اعضاء الحزب على استعداد لمهاجمة الترسانات واعتقال 

  . )1() كل من يقاوم او حتى قتله

    يقول طالب شبيب عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي حينذاك ، 

 الحزب النها لو نجحت الستلم(كان فشل محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم لصالح البعث 

 ، كما ان الضباط البعثيين )2()الشيوعي السلطة بصورة تلقائية اذ ال يوجد بديل عنهم

والقومييين لم يذهبوا بعد محاولة ضرب عبد الكريم قاسم الى وزارة الدفاع بل ذهب اليها 

  . )3(الشيوعيون والقاسميون وسيطروا على كل شيء 

عبد الكريم قاسم والتعاون معه ، فقد نشطت فهو التقرب الى :      اما االتجاه الثاني 

جريدة اتحاد الشعب في استنكار المحاولة وشن حملة قاسية ضد منفذيها واطالق النعوت 

  . )4(الكثيرة عليها والتحريض ضد حزب البعث 

 كانون االول بمناسبة خروج عبد 4        كما نظم الحزب الشيوعي مسيرة حاشدة في 

يدا بيد مع الحكومة الوطنية للحفاظ (تشفى ورددوا شعارات منها الكريم قاسم من المس

وبذلك فان الحزب الشيوعي استفاد من محاولة االعتداء ، حيث تم  . )5()على النظام

انكفاء انتهاكات كركوك عن الذاكرة العامة حتى ان عبد الكريم قاسم نفى فيما بعد اشتراك 

ك تحول المزاج الجماهيري باتجاه الحزب الشيوعيين في حوادث كركوك ، كما رافق ذل

  . )6(وتجدد قوته 

                                          
  . 245حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )1(
 من حوار المفاهيم الى حوار الدم ، مراجعات في ذاكرة طالب شبيب ، 1963 شباط 8علي كريم سعيد ، عراق  )2(

  . 32 ، ص1999بيروت ، 
  . 31المصدر نفسه ، ص )3(
  . 79علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 1950 كانون االول 16جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ،  )5(
  . 246حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )6(
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     يظهر ان الحزب الشيوعي قد ربط مصيره بمصير عبد الكريم قاسم على امل ان 

يودي ذلك الى االستيالء على السلطة ، ويعتقد الحزب ان بقاء عبد الكريم قاسم في 

 . السلطة هو امل الشيوعيين في الوصول الى اهدافهم 

 برزت مرة اخرى فكرة السيطرة على السلطة في التنظيم العسكري ، وكان من ابرز    

الداعين الى هذه الفكرة العميد الركن الطيار جالل جعفر االوقاتي الذي طرح فكرة 

 ان عملية السيطرة على وزارة الدفاع هو عملية ستيالء على وزارة الدفاع ، واعداال

لو اصبح عبد : (بت العاني ان جالل االوقاتي قال السيطرة على السلطة ، ويذكر ثا

الكريم قاسم سكرتيرا للحزب الشيوعي العراقي الزم انزيحه ، النه سوف يدمرنا ويدمر 

  . )1() نفسه

     تعاطف سالم عادل مع هذا المقترح ، اال ان الذي جاء من اعضاء المكتب السياسي 

ن نقدا الذعا للجنة العسكرية وحذر  كان مخيبا لالمال ، حيث تضم1961في حزيران 

  . )2(المكتب العسكري من المغامرة 

 تقدم االكراد الديمقراطيون الى الشيوعيين باقتراح للعمل سوية ضد 1962    في عام 

، لكن ) اذا وحدنا قوانا فاننا نستطيع االستيالء على السلطة: (عبد الكريم قاسم وقالوا 

ان ائتالفا كهذا يمكن ان يرجح كفة الميزان لصالحهم فلذلك الشيوعيين لم يكونوا يعتقدون 

  . )3(رفضوا االقتراح 

     وجه الشيوعيون ندائهم الى الحكومة الجراء تطهير واسع وفعال في صفوف الجيش 

واطالق سراح الوف المعتقلين السياسيين ، واعادة حرية العمل لحزبهم ، كما دعوا 

                                          
 ، مجلة الثقافة الجديدة ، بغداد ، العدد 1963 ـ 1935ثابت حبيب العاني ، الحزب الشيوعي والقوات المسلحة  )1(

  . 33 ، ص1959 ، 266
  . 170عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )2(
  . 286حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )3(
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 ، اال )1(تعدة للرد على كل التهديدات لعمالء االمبريالية الجماهير بان تكون محترسة ومس

ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء ملموس لمواجهة اي انقالب يمكن ان يحصل ، علما انهم 

 . يتوقعون حصول انقالبات عسكرية يمكن ان تقلب موازين االمور على عقب 

 شباط 8السلطة في       اخذت االحداث تجري متسارعة ، حيث سيطر البعثيون على 

سوف ( مما ادى الى هزيمة الشيوعيين امام االنقالبيين وتحقق ما ذكره االوقاتي 1963

والمقصود عبد الكريم قاسم ، علما انه تم اغتيال االوقاتي في صباح ) يدمرنا ويدمر نفسه

 وبذلك فان الحزب لم يضيع فرصة استالم السلطة فقط بل تحمل الكثير 1963 شباط 8

 . خسائر واضاع نفسه من ال

 الحزب الوطني الديمقراطي : ثانيا 

ن من اعضائه هما محمد ديمقراطي في الوزارة االولى باثني     اشترك الحزب الوطني ال

حديد لوزارة المالية وهديب الحاج حمود لوزارة الزراعة ولذلك اعلن الحزب تاييده 

 . راطية في السياسة واالقتصاد للجمهورية على ان ال يتعارض مع فلسفة الحزب الديمق

 ، 1959 شباط 7عندما استقال عدد من الوزراء في الوزارة االولى في مساء ف    

رفض وزراء الحزب الوطني الديمقراطي وهم محمد حديد وهديب الحاج حمود االستقالة 

اسم ، كما ان زعماء الحزب الوطني الديمقراطي اتخذوا قرارا باسناد الزعيم عبد الكريم ق

 شباط 7وتمثيل الحزب في الوزارة بشكل اكبر اذا طلب منهم ذلك ، فشملت وزارة 

 كل من هاشم جواد وزيرا للخارجية ، وحسين جميل وزيرا لالرشاد ، وحسن 1959

الطالباني وزيرا للمواصالت واالشغال ، وطلعت الشيباني وزيرا لالعمار وهم من 

                                          
  . 287 ، صالكتاب الثالث, العراق , حنا بطاطو  )1(
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ن محيي الدين عبد الحميد وزيرا للمعارف وهو الحزب الوطني الديمقراطي ، كما تم تعيي

  . )1(من مؤيدي الحزب الوطني الديمقراطي 

 )2(      نشرت صحيفة اتحاد الشعب مقاال افتتاحيا هاجمت فيه الوزراء القوميين الستة 

 ، وعلى اثر ذلك )3(الذين استقالوا ووصفتهم بانهم على ارتباط مع اطراف استعمارية 

ل عضو الحزب الوطني ووزير االرشاد احتجاجا على تلك استقال حسين جمي

 . )4(الصحيفة

     عندما طرح الحزب الشيوعي شعار المشاركة في السلطة اتهمه الحزب الوطني 

الديمقراطي بمحاولة االلتفاف على عبد الكريم قاسم وسحب البساط من تحت الحزب 

باستغالل نقابات العمال  ، كما اتهم الحزب الوطني  الحزب الشيوعي )5(الوطني

والجمعيات الفالحية والمنظمات الجماهيرية الغراضه الخاصة مما ادى الى االصطدام 

  . )6(بين اعضاء الحزبين في كل من النعمانية وكربالء والحي والشامية 

    وعلى اثر هذه الحوادث ، اعلن عبد الكريم قاسم في عيد العمال عن عدم رغبته في 

ية في المرحلة االنتقالية وحذر من حدة الخالف بين العناصر الوطنية الجل الحياة الحزب

  . )7(الحصول على المكاسب الحزبية 

    راى الحزب الوطني ان افضل وسيلة لمواجهة االوضاع المتردية والنفوذ الشيوعي 

 20واستجابة لرغبة الزعيم ، تجميد نشاط الحزب السياسي اثناء فترة االنتقال بتاريخ 

                                          
  . 493ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )1(
الجبار الجرمود وزير الخارجية ، الزعيم الركن ناجي طالب وزير الشؤون االجتماعية ، بابا علي وهم الدكتور عبد  )2(

الشيخ محمود وزير المواصالت واالشغال العامة ، الدكتور محمد صالح محمود ، وزير الصحة ، محمد صديق شنشل 

 . وزير االرشاد وفؤاد الركابي وزير بال وزارة
  . 1959 شباط 9 ، 14غداد ، العدد جريدة اتحاد الشعب ، ب )3(
  .493ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 151محمد كاظم علي ، المصدر السابق ، ص )5(
  . 155 ، ص1960محمود العبطه ، الديمقراطية في العراق ، مطبعة النعمان ، النجف ،  )6(
   .81ـ80 ، ص7مبادئ الثورة في خطب الزعيم ، ج )7(
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 للموقف السياسي الذي حديد بان قرار التجميد كان منقذا ، ويذكر محمد )1( 1959مايس 

  . )2(كان يهدد البالد بخطر كبير 

  الحزب الوطني الديمقراطي وعده     استنكر الحزب الشيوعي العراقي قرار تجميد

ي عند  ، كما ان رئيس حزب الوطني الديمقراطي كامل الجادرج)3(قرارا غير وطني 

 فادحا،  خطأهاجم هذا القرار وعده) لج هناكحيث كان يعا(عودته من االتحاد السوفيتي 

وطلب من اعضاء الحزب في الوزارة التخلي عن مناصبهم الوزارية بتقديم استقاالتهم ، 

 استقال هديب 1960اال انهم حافظوا عليها الى ان اجيزت االحزاب السياسية ، وفي عام 

 1960 نيسان 23 وزارة الزراعة ، وبقي محمد حديد في الوزارة حتى الحاج حمود من

، حيث استقال منها ومن الحزب الوطني الديمقراطي على اثر خالف بينه وبين 

 . )4(الجادرجي وتمكن فيما بعد من تاسيس حزب جديد سمي بالحزب الوطني التقدمي

 

 

 

 

 

 

 

  

 حزب االستقالل : ثالثا 
                                          

  . 157محمود العبطة ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 1960 تشرين الثاني 28 ، 175جريدة البيان ، بغداد ، العدد  )2(
  . 1959 ايار 23 ، في 99جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد  )3(
  . 497ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )4(



‐ 135 ‐ 
 

ل من اكبر المشاركين في حكومة الثورة ، فقد اصبح رئيسه      كان حزب االستقال

محمد مهدي كبه عضو في مجلس السيادة ، كما اصبح محمد صديق شنشل ممثل الحزب 

في الوزارة االولى وزيرا لالرشاد وعين نائب الحزب فائق السامرائي سفيرا للعراق في 

  . )1(القاهرة 

الولى للثورة مع عبد السالم محمد عارف      اصطدم محمد صديق شنشل منذ االيام ا

  . )2(وذلك الصداره صحيفة باسمه دون استشارة وزير االرشاد 

     بدات بوادر الخالفات في داخل الحزب ، وظهر الخالف حول الموقف من 

الجمهورية العربية المتحدة بين محمد صديق شنشل وفائق السامرائي ، فقد كان شنشل 

مسالة الوحدة ، بينما فائق السامرائي كان يقف الى جانب حزب يؤيد السير ببطء في 

البعث العربي االشتراكي وطالب بالضغط على السلطة من اجل االسراع في تحقيق 

  . )3(الوحدة 

    بعد ازدياد المد الشيوعي تعرض شباب حزب االستقالل الى اعتداءات من الحزب 

لى محمد صديق شنشل لالستقالة من الشيوعي مما دفع هؤالء الشباب الى الضغط ع

 كما ان هؤالء الشباب طلبوا اعادة تشكيل الحزب وتجديد قواه في ظروف )4(الوزارة 

اشتد فيها الصراع بين القوى السياسية ، كما دعوا الى العمل السري والى قيادة جديدة 

الشباب لمواجهة مظاهر العنف والرد على اعتداءات الشيوعيين ، اال ان رغبة هؤالء 

 . )5(كانت تصطدم بممانعة رئيس الحزب محمد مهدي كبه وسكرتيره محمد صديق شنشل 

                                          
  . 82 ، صفاضل حسين ، سقوط النظام الملكي )1(
  . 508ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 180عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )3(
  . 104علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 400ابراهيم الجبوري ، المصدر السابق ، ص )5(
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       تطورت االحداث بعد محاكمة عبد السالم محمد عارف ورشيد عالي الكيالني 

وصدور الحكم باعدامهما وازدياد نفوذ الشيوعيين واتساع الخالف بين القوميين 

 صديق شنشل ممثل الحزب في الوزارة الى االستقالة واليساريين االمر الذي دفع محمد

 ، كما تبع ذلك استقالة محمد مهدي كبه 1959مع الوزراء الستة الذين استقالوا في شباط 

عضو مجلس السيادة ، كما استقال نائب رئيس الحزب فائق السامرائي من منصبه كسفير 

  . )1(للعراق في القاهرة 

ار من كوادره النشيطة الذين عرفوا بالجدية والصالبة       ظهر بين صفوف الحزب تي

 ، وقد عقدوا اجتماعا في دار الدكتور )2(ويدعو الى تحويل الحزب الى النشاط السري 

شاكر مصطفى سليم من اجل المناقشة في امور الحزب ، وخطورة الوضع ، وتنامي 

لحزب العربي النفوذ الشيوعي ، ونتج عن هذا االجتماع تشكيل حزب جديد وهو ا

  . )3(االشتراكي 

      تعاون حزب االستقالل مع فؤاد الركابي امين سر القيادة القطرية لحزب البعث 

العربي االشتراكي ، وقد ساهم محمد صديق شنشل ماليا في محاولة اغتيال             

  . )4(عبد الكريم قاسم 

 الحزب الديمقراطي الكردستاني : رابعا 

ر قانون العفو عن البارزانيين واالعمال التي قاموا بها خالل الفترة      بعد صدو

، قام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل وفد ضم كل من ابراهيم ) 1945ـ1943(

                                          
انعام الجندي ، الى اين : ولالطالع على اسباب االستقالة ينظر  . 131سابق ، صنعبد اهللا الجيزاني ، المصدر ال )1(

  . 135ـ104 ، ص1959يسير الشيوعيون ، بيروت ، 
  . 131عبد اهللا الجيزاني ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 105علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 35 ، ص1963عربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، فؤاد الركابي ، الحل االوحد ، الشركة ال )4(
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 ، وقد التقى الوفد قبل سفره بعبد السالم محمد )1(احمد ، مسعود محمد وجوهر عزيز 

ذي اقترح على الوفد زيارة مصر ومقابلة عارف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ال

) رحلة حياتي(جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية ، وذكر مسعود محمد في مذكراته 

بان كامل الجادرجي اتصل به بعد يومين من لقاء الوفد بعبد السالم محمد عارف ، وابلغه 

 ذلك ال سم وعدواقاء الى عبد الكريم قابان بعض االطراف السياسية نقلت تفاصيل ذلك الل

  . )2( تموز 14يصب في مصلحة حكومة ثورة 

     عند عودة مصطفى البارزاني ، توقف في القاهرة واجتمع مع جمال عبد الناصر ، 

 وصل الى بغداد ، وقد استقبل في مطار 1958وفي مساء السادس من تشرين االول 

 ورجال الدولة ، كما ساهمت استقباال رسميا شارك فيه كبار السياسيين) المثنى(بغداد 

 ، وفي اليوم التالي لوصوله استقبله عبد الكريم )3(االحزاب السياسية في ذلك االستقبال 

  . )4(قاسم وكان استقباال طيبا 

    ان عالقة االكراد بحزب البعث العربي االشتراكي قد بدات في االيام االولى للثورة ، 

الديمقراطي الكردستاني لفؤاد الركابي وبالندوة وتمثل ذلك في زيارة قام بها الحزب 

ها صديق شنشل وزير االرشاد والتي حضرها كل من ميشيل عفلق  لالتلفزيونية التي هيأ

وابراهيم احمد وكذلك اللقاءات الحزبية التي تكررت واهمها زيارة وفد من الحزب 

  . )5(البعث برئاسة ابراهيم احمد الدارة جريدة الجمهورية حيث التقى بقيادة 

   اال ان العالقات بين الحزبين المذكورين سرعان ما تدهورت بعد عودة البارزاني الى 

العراق ولقاءه عبد الكريم قاسم الذي حذره من البعثيين ، كما ابلغه بان ابراهيم احمد 
                                          

  . 329 ، ص1992مسعود محمد ، رحلة حياتي ، ترجمة عبد اهللا محمد صالح ، السويد ،  )1(
 . المصدر نفسه  )2(
  . 564ميفان عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 282كاظم حبيب ، لمحات من نضال حركة التحرر ، ص )4(
  , 185فتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، صعبد ال )5(
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يتآمر مع عبد السالم محمد عارف وحزب البعث لضم العراق للجمهورية العربية 

 من ازاحة ابراهيم 1959 وعلى اثر ذلك تمكن البارزاني في كانون الثاني  .)1(المتحدة

احمد من سكرتارية الحزب ، وبذلك استعاد حمزه عبد اهللا منصبه سكرتيرا عاما للحزب 

  . )2(والذي كان من انصار التعاون مع الشيوعيين 

 حزيران 28ين في     وقع حمزه عبد اهللا ميثاق جبهة االتحاد الوطني الذي قدمه الشيوعي

 الذي كان خالفا لرغبة عبد الكريم قاسم مما ادى بالبارزاني ان يستدعي حمزه 1959

عبد اهللا الى اجتماع ليثنيه عن سياسته الموالية للشيوعيين اال انه رفض دعوة البارزاني 

 وبذلك فان البارزاني ابعد ابراهيم احمد . )3(بخشونة فما كان من االخير اال ان اقصاه 

لتقربه الى البعثيين كما ابعد حمزه عبد اهللا لتقربه الى الشيوعيين من اجل البقاء على 

 . الحياد 

 عقد الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤتمره الرابع ، حيث 1959    في تشرين االول 

اعيد انتخاب ابراهيم احمد سكرتيرا للجنة المركزية للحزب ، كما اوكلت قيادة الحزب 

  )4(الى البارزاني مرة اخرى 

      ان انتخاب ابراهيم احمد ادى الى ازدياد المنافسة بين الحزب الشيوعي والحزب 

الديمقراطي الكردستاني ، وحصول حالة التجاوز بين الطرفين مما دعا بالبارزاني الى 

  . )5(تقديم الشكاوي الى عبد الكريم قاسم ضد تجاوزات الشيوعيين 

رزاني المؤيدة لعبد الكريم قاسم وابقاء الحزب الديمقراطي      ادت سياسة البا

الكردستاني بعيدا عن الصراع بين الشيوعيين والقوميين الى اندفاع عدد من القوميين 

                                          
  . 48سعد ناجي جواد ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 186عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )2(
 . المصدر نفسه  )3(
  . 41ـ40سعد ناجي جواد ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 53ـ52المصدر نفسه ، ص )5(
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الذي ) حزب الحرية والبعث والوحدة الكردية(االكراد الى تاسيس حزب قومي سري باسم 

ومية عربية وانتقد الحزب الديمقراطي استنكر اعمال الشيوعيين واعلن تاييده لكل وحدة ق

  . )1(الكردستاني لتعاونه مع الحزب الشيوعي 

 حزب البعث العربي االشتراآي : خامسا 

      ظهر الصراع بين البعثيين والشيوعيين بسبب الموقف من الوحدة واالتحاد مع 

وعيين زاد من الجمهورية العربية المتحدة ، كما ان الصراع بين عبد الكريم قاسم والشي

حدة الصراع بين الطرفين حيث وقف الشيوعييين الى جانب عبد الكريم قاسم في حين 

اندفع حزب البعث الى جانب عبد السالم محمد عارف ، حتى ان فؤاد الركابي اخذ يرافق 

عبد السالم محمد عارف في جوالته في مدن العراق ، وكذلك في زيارته لدمشق ولقائه 

 الناصر ، وقد زاد االمر تعقيدا اعفاء عبد السالم محمد عارف من الرئيس جمال عبد

مناصبه وتعيينه سفيرا في المانيا االتحادية ، ومن ثم اعتقاله بعد محاولته الفاشلة الغتيال 

 تشرين 5 الشيوعيون يوم اعتقال عبد السالم عارف في إذ وصفعبد الكريم قاسم ، 

 . بعثية ونهاية نشاط البعثيين  يوما احبطت فيه مؤامرة 1958الثاني 

    بعد اعتقال عبد السالم محمد عارف ، قاد الحزب الشيوعي مظاهرات واسعة تهتف 

بسقوط حزب البعث ، فاصدر حزب البعث بيانا مسهبا انتقد فيه الحزب الشيوعي ، واهم 

زل ان المحافظة على الثورة ومبادئها ال يمكن ان تتحقق اال بتنا(.... ما جاء فيه 

الشيوعيين عن خط االستيالء على الحكم وبضمنها المحاولة الجارية االن لضرب االتجاه 

 )2(.. ) القومي في البالد وفكرة الوحدة العربية وازالة الجو االرهابي 

 تشرين الثاني 6    عزم قسم من العسكريين ومنهم المقدم صالح مهدي عماش في 

 باعتقال عبد الكريم قاسم في مقره في وزارة  باالعداد لمحاولة انقالبية تقضي1958

                                          
  . 188عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )1(
 ، 7ينظر نصه في نضال البعث ، ج . 1958 تشرين الثاني 5بيان حزب البعث العربي االشتراكي في  )2(

  . 23ـ18ص
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الدفاع ، اال ان هذه المحاولة لم تنجح بسبب وشاية المالزم فالح حمود الناصري الضابط 

  . )1(في تشريفات وزارة الدفاع 

 تشرين الثاني 7     عملت الحكومة على اعتقال هيئة تحرير جريدة الجمهورية في 

ين ، ويذكر سليم الفخري مدير االذاعة انذاك ، وعضو  ، واعتقال عدد من البعثي1958

قيادة في الحزب الشيوعي بان توجيهات الحزب هو الضغط على الحكومة العتقال قيادة 

  . )2(وكوادر حزب البعث 

       استمر الحزب الشيوعي بالضغط على البعثيين ومحاولة ابعادهم عن الساحة 

اصبح كل معارض لعبد الكريم إذ ددة بالبعثيين ، السياسية وذلك بخروج المظاهرات المن

 ، وادركت القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي بعد محاوالت )3(قاسم بعثيا 

الشيوعيين االستحواذ على المراكز العليا في الدولة ، ان بقاء ممثلها في الحكومة ال 

د الركابي ، اال ان الركابي لم تنسجم مع الواقع الحالي لذلك قرر الحزب سحب وزيره فؤا

يوافق على امل ان يصلح االمور وهو داخل الوزارة بدال من الخروج منها ، كما ذكر ان 

  . )4(عبد الكريم قاسم وعده بانه سيعمل على تصحيح المسيرة 

     ان هزائم البعث المستمرة ، وخسارته المواقع امام الشيوعيين في المعركة الناشئة 

لى المنظمات الشعبية كاتحاد الطلبة ونقابات العمال والجمعيات الفالحية ، للسيطرة ع

                                          
 المسلحة منذ تاسيسه ابراهيم محمد العقيدي ، دور حزب البعث العربي االشتراكي في القطر العراقي في القوات )1(

 ، 1983رسالة ماجستير قدمت الى مجلس كلية القانون والسياسة ـ جامعة بغداد  . 1968 تموز 30ـ17ولغاية 

  . 169ص
  . 189هاني الفكيكي ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 177عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص: اقتباسا عن  )3(
 ، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ، 2حسن عليوي ، دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراق ، طهادي  )4(

  . 164ـ163 ، ص1986
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كانت تعزى جزئيا الى فشل القيادة في السيطرة على القواعد عندما اتسع الحزب عدديا ، 

 . )1(والى عدم وجود جهاز كفوء يحقق االتصاالت المستمرة بين كوادر الحزب واعضائه 

لغ الحزب الشيوعي ذروة نشاطه ، لذلك قرر حزب      بعد فشل حركة الشواف ، ب

البعث العمل على االطاحة بالنظام القائم ، وظهرت لديهم فكرة اغتيال عبد الكريم 

فقد اجرى ممثلون عن حزب البعث اتصاالت مع العناصر القومية االخرى من . )2(قاسم

ين عام حزب اجل تنفيذ عملية االغتيال ومن بين هذه العناصر محمد صديق شنشل ام

 . )3(االستقالل الذي وافق على الفكرة وابدى استعداده للمشاركة وتقديم المعونة المادية 

وبعد تنفيذ عملية االغتيال الفاشلة في شارع الرشيد ، استنكرت القيادة القطرية لحزب 

البعث عملية االغتيال النها جرت بشكل فردي من قبل امين سر الحزب في العراق دون 

: رة القيادة القومية وجاء في بيان القيادة القطرية اثر فصل فؤاد الركابي من الحزباستشا

ان النضال الشعبي هو اسلوب العمل الحزبي ، وقد يصل النضال الشعبي الى اعمال (

عنف ثورية قد ترافقها حوادث قتل وهذا امر طبيعي لكن القتل المجرد كعملية اغتيال مثل 

 ومن المالحظ )4()  يتنافى مع عقيدة الحزب ويهدده باالنحرافاالغتيال السياسي اسلوب

 .  وخصوصا مع الشيوعيين1963ان هذا البيان يتنافى مع جرائم الحزب بعد انقالب عام 

     كما اصدرت القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي بيانا حول عملية 

حزب لعملية االغتيال وجاء في  تنفي تنظيم ال1960 كانون الثاني 13االغتيال في 

ان القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي تنفي تنظيم الحزب لمحاولة : (البيان

                                          
  . 744جرجيس فتح اهللا المحامي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 214 ، ص1989ابراهيم خليل احمد وجعفر عباس حميدي ، تاريخ العراق المعاصر ، الموصل ،  )2(
  . 29ـ28فؤاد الركابي ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 135 ، ص7نضال البعث ، ج )4(
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كما انها اعتبرت االعمال التي قام بها عبد الكريم قاسم هي التي دفعت ) االغتيال

  . )1(المواطنين وخصوصا البعثيين الى محاولة االغتيال 

 ، اصدر عبد الكريم قاسم بيانا الغى فيه احكام االعدام التي 1960 آذار 31      

  )2(صدرت بحق الذين قاموا بعملية االغتيال 

 ، انعقد المؤتمر القطري الثالث حيث تم انتخاب قيادة جديدة للحزب 1960   في اب 

وشجب عمليات االغتيال السياسي ، كما دعا الجميع الى بذل الجهود لتقوية التنظيم 

  . )3(بي ومد نفوذه الى االوساط الشعبية الحز

     تمكن علي صالح السعدي من اعادة تاهيل الحزب وتوسيع قاعدته وتحويله الى نواة 

التي ضمت الى جانب البعث ضباطا ) الجبهة القومية(موجهه لتجمع اوسع نطاقا ، هو 

بة واتحاد قوميين متحالفين وبقايا حزب االستقالل واعضاء االتحاد الوطني للطل

 ، وقد اشار تقرير امني ان هذه الجبهة غايتها العمل بصورة سرية لضم )4(المعلمين

                                          
 63ـ 62 ، ص1971 ، دار الطليعة ، بيروت ، 2 ، ط1962 ـ 1955نضال البعث عبر بيانات قيادته القومية  )1(

 . 
  . 140ـ126 ، ص1ينظر نص البيان في مبادئ الثورة في خطب الزعيم ، ج )2(

 المحكمة العسكرية اصدرت احكاما باالعدام شنفا على كل من اياد سعيد ثابت ، احمد طه العزوز ، سليم       يذكر ان

عبد الكريم الشيخلي ، عبد : عيسى الزيبق ، خالد علي صالح ، حميد مرعي ، سمير عبد العزيز النجم وعلى الهاربين 

، عبد الجبار السامرائي ، فاضل عبد الغفور الشاهر ، اهللا الركابي ، حاتم حمدان العزاوي ، صدام حسين ، طه ياسين 

 ، في 371ينظر جريدة االهالي ، بغداد ، العدد . صالح شعبان ، فؤاد الركابي ، مدحت ابراهيم جمعه وهالل ناجي 

  . 1960 شباط 22
 
ين معله ، محسن بعد هذا المؤتمر تشكلت القيادة القطرية من علي صالح السعدي امين سر ، حازم جواد ، تحس )3(

الشيخ راضي ، عبد الحسين عبد صاحب ، دحام االلوسي ، حميد خلخال وكريم محمود شنان ، لالطالع على توجيهات 

عزيز جبر شيال ، دور حزب البعث العربي االشتراكي في الحركة الوطنية في القطر العراقي للفترة : المؤتمر ينظر 

 ، 1980ة قدمت الى مجلس كلية االداب ، جامعة بغداد ،  ، رسالة ماجستير غير منشور1963 ـ 1958

  . 245ـ235ص
  . 282حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )4(
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 ، كما سارع الحزب الى تشكيل )1(العراق الى الجمهورية العربية المتحدة بشتى الوسائل 

لجان (مجموعة من اللجان التي ظهرت في بغداد والمدن االخرى واطلق عليها اسم 

الذي كان على ) الحرس القومي(لت فيمابعد نواة ما صار يسمى بـ والتي شك) االنذار

اعضائها من الطالب البعثيين عند تلقي االشارة ان ينزلوا الى الشوارع باسلحتهم متخفين 

  . )2(بمالبسهم المدنية 

    اصدرت الجبهة القومية بيانا وزع في انحاء العراق واهم ما جاء فيه ، صيانة النظام 

، واطالق الحريات الديمقراطية ، واسقاط الحكم الفردي ، وتنفيذ قانون الجمهوري 

  . )3(االصالح الزراعي ، وتحقيق وحدة العراق مع الجمهورية العربية المتحدة 

ي    قيام الجبهة القومية في العراق استكماال للتجمع القومي الذي شكل في دع 

قد ف االحزاب والفئات القومية ، و من مختل1959بعد اضطرابات الموصل )4(القاهرة

 اسقاط عبد الكريم قاسم الهدف الرئيسي لهذه الجبهة ، اال تراسه فائق السامرائي ، ويعد

ان اعضاء ذلك التجمع كانوا مختلفين حول االمور االخرى لذلك لم يكن لهم هدف 

  ، ولم تستمر بالعمل طويال ، اذ سرعان ما تصدعت صفوفها وخاصة بعد)5(واضح

 ، وانعكاس موقف الرئيس جمال عبد 1961 ايلول 28حدوث االنفصال في سوريا في 

 . الناصر من حزب البعث على موقف االحزاب والحركات القومية االخرى 

                                          
 ) 2(ينظر اصل الكتاب في وثيقة رقم  . 1960 كانون االول 21 في 15359كتاب مديرية االمن رقم د ، . و . م  )1(
  . 283صحنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ،  )2(
  . 118علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 139ـ128 ، ص4نوري عبد الحميد العاني واخرون ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج: في هذا التجمع ينظر  )4(
  . 156 / 22ت ح ، التجمع القومي ، الملف . ل  )5(
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 1962  استمر الحزب بفعالية السقاط عبد الكريم قاسم ، وعقد مؤتمره الرابع في اذار 

حكم يكون للحزب الدور الرئيسي فيه  ، واقامة )1(وفيه وضع خطة السقاط الحكومة 

 . بغض النظر عن التشكيلة الوزارية ، وقد حدد لذلك مدة سنة 

  جماعة االخوان المسلمين :سادسا 

ن على مقارعة الشيوعية والتصدي الفكارهم االلحادية ،      عمل االخوان المسلمو

ة من قبل  تعرضوا الى هجمة شرس1959وعلى اثر فشل حركة الشواف في الموصل 

السلطة وانصارها الشيوعيين ، ادت الى شل جانب من حركتهم وقتل عدد كبير منهم وتم 

تدمير مراكز نشاطهم ووسائل اعالمهم ومالحقة اعضائهم ، وعلى اثر ذلك لجأ زعيم 

الجماعة محمد محمود الصواف الى المملكة العربية السعودية التي قدمت لهم الدعم 

  )2(ا استشاريا دينيا والمساعدة وسلمته منصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
  . 312عزيز جبر شيال ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 48المؤمن ، المصدر السابق ، صعلي  )2(
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 صدور قانون الجمعيات واثره على الحياة السياسية 

 : قانون الجمعيات 

 مبنيا على اساس منح السلطة التنفيذية 1955 لسنة 63    كان قانون الجمعيات المرقم 

سلطات مطلقة في اجازة االحزاب ورقابتها وحلها ) وزارة الداخلية ومجلس الوزراء(

 الى حرمانه لفئات عديدة من المواطنين العراقيين من حقهم في االنتماء الى اضافة

االحزاب دون سبب مقنع الى غير ذلك من االحكام المنافية لمبادئ التنظيم السياسي 

  . )1(المتعارف عليها في البلدان الديمقراطية 

، واالعالن عن      لقد اصبحت فترة االنتقال التي اعقبت الثورة على وشك االنتهاء 

اقامة النظام الدستوري حتى تستطيع الحكومة كسب افراد الشعب واالحزاب السياسية الى 

 ، الذي 1960 كانون الثاني 1جانبها ، وقد توجت ذلك باصدار قانون الجمعيات في 

بموجبه سمح لالحزاب السياسية والجمعيات التقدم بطلب الحصول على رخصة العمل 

 من الناحية النظرية تطور واضح في 1960لسنة ) 1( القانون ذو الرقم العلني ، ويعد هذا

 : الحياة الحزبية في العراق وقد ابتنى هذا التشريع على االسس التالية 

 ـ امر مبدأ حق التنظيم لكل جمعية ال تتعارض اغراضها مع استقالل البالد 1     (

الديمقراطي وال تهدف الى بث ووحدتها الوطنية ونظامها الجمهوري ومتطلبات الحكم 

الشقاق بين القوميات واالديان والمذاهب ، على ان تقوم بفعالياتها السياسية وبالطرق 

 . السلمية الديمقراطية 

 ـ اناط السلطة النهائية في اجازة االحزاب ومراقبتها وحلها بالهيئة العامة لمحكمة 2

ك ما يضمن استقالل النشاط الحزبي التمييزوهي اعلى هيئة قضائية في البالد ، وفي ذل

 . وحمايته مع ضمان سيادة العدل 

                                          
  . 7 ، ص1960 كانون الثاني ، 2 ، 283جريدة الوقائع العراقية ، العدد  )1(
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 ـ اشراك كل المواطنين الراشدين في ممارسة حق تكوين الجمعيات واالنتماء اليها عدا 3

فئات قليلة اقتضت مسؤولياتهم او طبيعة نشاطهم االبتعاد عن االشتراك في االحزاب 

 . حفظا للمصلحة العامة 

 تضمن ون ان تقوم االنظمة الداخلية للجمعيات على اسس ديمقراطية ـ اوجب القان4

 . ها وتضمن احترام هذه االراء التعرف الحر على اراء اعضائ

     هذا اضافة الى احكام عديدة اخرى تساعد االحزاب على القيام بفعالياتها كمنحها 

عاون مع احزاب الحق في اصدار صحيفة تنطق باسمها بمجرد نشوئها والسماح لها بالت

  . )1()اخرى لتحقيق اهداف مشتركة بدون ان يتطلب ذلك انشاء شخصية معنوية جديدة

ر ، وحظ) جمعية ذات هدف سياسي(ة عن  القانون المذكور ان الحزب عبار     وصف

القانون على افراد القوات المسلحة ، ورؤساء الوحدات االدارية ، وموظفي السلك 

طالب المدارس االبتدائية والثانوية من االنتماء الى االحزاب الخارجي ، والقضاة ، و

  . )2(السياسية 

      اشترط القانون على مؤسسي الحزب ان يقدموا الى وزير الداخلية بيانا موقعا من 

خمسين شخصا تتوفر فيهم شروط العضوية ويتضمن تاييدهم للحزب المؤسس ، ومنح 

اصدار جريدة ناطقة تنطق باسمها وتعبر عن ارائها القانون االحزاب السياسية الحق في 

  . )3(وتنظم حقوقها في التعاون  بعضها مع البعض االخر لتحقيق اهداف مشتركة 

                                          
؛ كامل السامرائي ، المجموعة الدائمة للقوانين 7ص , 1960 كانون الثاني 2 , 283العدد , جريدة الوقائع العراقية  )1(

 . 22 ـ 21 و ص19 ـ12 ، ص1961طبعة الحكيم ، بغداد ، واالنظمة العراقية الموحدة في عهد الثورة ، م
  . 4 ، ص1960 كانون الثاني 2 ، 283الوقائع العراقية ، العدد  جريدة)2(
 . المصدر نفسه  )3(
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     منحت قسم من مواد القانون السلطات االدارية امكانية التعامل الكيفي مع الطلبات 

 االهداف المتماثلة للجمعيات ذات(على ان ) 19(المقدمة اليها ، فقد نصت المادة 

  . )1() والمتقاربة ان تتحدد وتؤلف جمعية واحدة بنظام واحد

    يمثل القانون الجديد من وجهة نظر االحزاب السياسية وخاصة الحزب الوطني 

الديمقراطي والحزب الشيوعي خطوة جيدة على االقل في اطار القانون المجرد في تاريخ 

  . )2( بما صدر في العهد الملكي التشريع السياسي العراقي مقارنة

     وبموجب هذا القانون تقدمت اربعة احزاب سياسية في التاسع من كانون الثاني 

 بطلباتها الى وزارة الداخلية بطلب الترخيص لها وهي الحزب الشيوعي العراقي 1960

زب  والح)4(" جماعة داوود الصائغ" والحزب الشيوعي العراقي )3(" جماعة زكي خيري"

الديمقراطي الموحد لكردستان ـ العراق والحزب الوطني الديمقراطي ، كما قدم عبد اهللا 

واجهة " الحزب االسالمي العراقي"شهاب وجماعته طلبا باجازة حزب سياسي باسم 

لالخوان المسلمين ، وفي التاريخ نفسه قدم االعضاء المؤسسين لحزب التحرير طلبا 

قدم عبد الفتاح ابراهيم وجماعته طلبا الجازة حزب  شباط 12باجازة حزبهم ، وفي 

 " . الحزب الجمهوري"سياسي باسم 

                                          
  . 316دان ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 1960 شباط 16  ،232خيري العمري ، تطور التشريع الحزبي في العراق ، جريدة االهالي ، بغداد ، العدد  )2(
 ، لم يكمل دراسته االعدادية بسبب نشاطه السياسي ، بدأت صلته بالتجمعات 1911زكي خيري ، من مواليد بغداد  )3(

 ، عضو المكتب السياسي 1935 ، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي منذ سنة 1928الشيوعية منذ سنة 

زكي خيري ، صدى السنين من ذاكرة شيوعي مخضرم ، : ينظر  . 1984، فصل من الحزب ) 1978 ـ 1958(

 .  ومابعدها 6، ص) ت.ال(لندن،
 ، وارتبط بالحزب 1928 ، تخرج من دار المعلمين العالية 1907من مواليد الموصل : داوود موسى الصائغ  )4(

 1944 ولكنه انشق عن الحزب عام) 1943 ـ 1941( واصبح عضو اللجنة المركزية 1941الشيوعي العراقي 

 ثم طرد من الحزب في 1957وشكل رابطة الشيوعيين العراقيين ثم اصبح مرة اخرى عضو اللجنة المركزية عام 

نوري عبد الحميد العاني ، : ينظر . السنة نفسها ، كان مقربا الى عبد الكريم قاسم الذي استغله لشق الحزب الشيوعي 

  . 93 ، ص4تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ، ج
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     حذرت مديرية االمن العامة الحكومة من السماح لبعض االحزاب من العمل السياسي 

والتي تعمل من اجل مصالح اجنبية او امالء فكرة حزبية مستوردة من الخارج امثال 

  . )1(شتراكي او اي حزب من االحزاب السياسية المتطرفة فكرة حزب البعث العربي اال

     ان عبد الكريم قاسم لم يكن راغبا في انشاء حزب يعكس ما كان يتوقعه الناس من 

فوق الحزبية (انه سيكون على راس حزب جديد ، اال انه كان يصرح دائما انه 

فوق الميول (وانه ) مع جميع االحزاب من جميع االتجاهات(وانه ) واالحزاب

  )2() واالتجاهات

الحزب الوطني الديمقراطي ، الحزب الديمقراطي الموحد :     اجيزت ثالثة احزاب هي 

اضافة الى  . )3()جماعة داوود الصائغ(لكردستان ـ العراق والحزب الشيوعي العراقي 

اً من ءلذي يتراسه محمد حديد والذي عد قائما بصورة رسمية بدالحزب الوطني التقدمي ا

ونية لالخبار الذي تقدم به  ، بعد ان مضت المدة القان1960ن من تموز التاسع والعشري

 الحزب الى وزارة الداخلية بشأن السماح لهم بممارسة العمل السياسي وفقا للمادة مؤسسو

الخامسة من قانون الجمعيات ، كما اجيز الحزب االسالمي بعد ان قدم استئنافا ، وبذلك 

  . )4(ة احزاب سياسية يسمح لها بالعمل العلني اصبحت خمس

 

 

                                          
  . 251عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )1(
 ، وخطابه 1959 نيسان 14انظر خطابه في المؤتمر الثاني النصار السالم في . مبادئ الثورة في خطب الزعيم  )2(

  . 81ـ80 و ص63ـ61 ، ص1959في حفلة اتحاد نقابات العمال في نيسان 
  . 246العزاوي ، المصدر السابق ، صجاسم كاظم  )3(
جبار راشد جبر ، المجلس الوطني ـ دراسة بدور المؤسسات الصحية في النظام السياسي العراقي ، رسالة  )4(

 ؛ علي خيون ، دبابات 149 ، ص1988ماجستير غير منشورة قدمت الى كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 

  . 39 ، ص1988 ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 1 ط ،1963 رمضان 14رمضان ، ثورة 
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 األحزاب السياسية المجازة 

 الحزب الوطني الديمقراطي : اوال 

     يمثل قانون الجمعيات بداية مرحلة جديدة من تاريخ العراق السياسي الحديث ، فقد 

فادة لالما دعا جميع القوى السياسية رحب الحزب الوطني الديمقراطي بهذا القانون ، ك

من قانون الجمعيات ، علما ان كامل الجادرجي اعتزل العمل الحزبي ، وعلى الرغم من 

محاوالت زمالئه في قيادة الحزب القناعه بالعودة ، اال انه رفض الختالف وجهة نظره 

  . )1(مع زمالئه فيما يتعلق بالوضع السياسي العام 

خلية للموافقة على اجازة حزب سياسي     قدم محمد حديد ورفاقه طلبا الى وزارة الدا

:  ، وقد ارفقوا بطلبهم مناهج الحزب الذي تضمن )2(باسم الحزب الوطني الديمقراطي 

يعمل الحزب على صيانة النظام الجمهوري وتعزيز سيادته واستقالله ، وعلى اقامة 

يعمل العالقات بين العراق والدول االخرى على اساس الصداقة والمنافع المتبادلة و

الحزب عل تحقيق وحدة االمة العربية بدولة اتحادية تقوم على اسس ديمقراطية مع 

ضمان حقوق القوميات والعناصر االخرى فيها ، كما يتبع الحزب سياسة الحياد االيجابي 

ويدعو الى التعاون الدولي المتكافئ على اساس المصالح المتبادلة ويعمل الحزب على 

عراقي على مستوى عال الداء مهمته الوطنية والقومية في الدفاع تسليح وتدريب الجيش ال

عن سالمة بالده واستقاللها ، كما يعمل الحزب على تحقيق الضمان االجتماعي لالفراد 

وتحقيق مستوى افضل من النواحي الصحية والتعليمية والثقافية ، ودعا الحزب الى حماية 

                                          
يذكر محمد حديد من مذكراته ان امتناع كامل الجادرجي من العودة الى الحزب وعدم المشاركة في الوزارة والحاحه  )1(

 على محمد حديد باالستقالة منها ، ان الجادرجي قال بصراحة ان وضع حكومة الجمهورية محاطة بالمخاطر ومعرضة

. محمد حديد ، مذكراتي : للمزيد ينظر . لالنهيار ويجب علينا ان نخرج من الدار قبل سقوط السقف على رؤسنا 

  . 453 ـ451 ، ص2006الصراع من اجل الديمقراطية في العراق ، بيروت ، 
جم ، خدوري محمد حديد ، حسين جميل ، هديب الحاج حمود ، جعفر البدر ، عواد علي الن: قدم الطلب كل من  )2(

خدوري ، مظهر العزاوي ، عبد اهللا عباس ، يوسف الحاج الياس ، نائل سمحيري ، سلمان علي العزاوي ، عراك 

  . 271ليث عبد الحسن الزيدي ، المصدر السابق ، ص: ينظر . الزكم ، محمد السعدون والدكتور حسن زكريا 
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 الداخلية والخارجية بما يحقق مصالح الصناعة الوطنية ودعمها ، وتنظيم التجارة

االقتصاد الوطني وتشجيع الصادرات العراقية والعمل لتحقيق االصالح الزراعي بحيث 

  . )1(تملك االرض للفالح ، وينظم الفالحين بجمعيات تعاونية 

    بعد اطالع وزير الداخلية على الطلب لم يبد اي اعتراض على المنهاج ، واصبح 

عد ان مر على  ب1960 من التاسع من شباط بموجب قانون الجمعيات بدءاًازا الحزب مج

  . )2(ن يوما دون اعتراض تقديم الطلب ثالثو

     بعد اجازة الحزب عقدت الهيئة المؤسسة في نفس اليوم اجتماعا خاصا النتخاب قادة 

صندوق الحزب ، فتم انتخاب حسين جميل سكرتيرا للحزب ، ونائل السمحيري امينا لل

وصالح عبد الوهاب مسؤوال للذاتية ، ومحمد سعيد القرملي مسؤوال عن قضايا االدارة ، 

وتوالت اجتماعات الهيئة المؤسسة من اجل تنظيم قبول االعضاء الجدد ، واالعداد لعقد 

المؤتمر االول للحزب في ظل العمل السياسي الرسمي ، كما ان الحزب حاول اقناع 

تركز نشاط الحزب في بغداد  . )3( الجميع ويعبر عن مصالحهم الناس بانه حزب يمثل

وبعض مدن الجنوب والفرات االوسط وظل محدودا ولم يتوسع في شمال العراق ، حيث 

  . )4(انه لم يتمكن من تاسيس فرع له في مدينة الموصل 

     يذكر جاسم كاظم العزاوي السكرتير الخاص لعبد الكريم قاسم ، ان قاسم خاطب 

الهيئة االدارية للحزب الوطني الديمقراطي اثناء وجودها امامه لتقديم الشكر له بمناسبة 

اعتبروني عضوا في الحزب ... اشتغلوا انكم الحزب الشعبي الوحيد (اجازة الحزب قائال 

  . )5() الوطني الديمقراطي ، وما يقرره الحزب بلغوني به النفذه

                                          
 كانون الثاني 10 ، 330ريدة االهالي ، بغداد ، العدد منهاج الحزب الوطني الديمقراطي ، ج :  للمزيد ينظر )1(

1960    
  . 1960شباط10 ، 357جريد االهالي ، بغداد ، العدد  )2(
 . المصدر نفسه  )3(
  . 255عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )4(
  . 247جاسم كاظم العزاوي ، المصدر السابق ، ص )5(
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ن للحزب الوطني الديمقراطي ، اال أن الحزب مطمئيظهر ان عبد الكريم قاسم كان      

لم يمتلك القدرة والقابلية على كسب الجماهير ، وقد يكون عبد الكريم قاسم على علم بان 

الحزب ال يمتلك القيادة التنظيمية المتميزة لكسب الجماهير ، فلذلك لن يكون له تاثير 

 . سلبي مستقبال تجاه الحكومة 

يضاح شكل النظام السياسي من خالل صحافته على ان يكون     سعى الحزب الى ا

برلمانيا وليس رئاسيا ، وعلى الوزراء ان يتحملوا المسؤولية امام البرلمان الذي يمثل 

 ، كما طالب الحزب بانهاء االحكام العرفية والمحاكم االستثنائية ورفع التقيدات )1(الشعب 

قابي ، واحترام الحريات الديمقراطية وانهاء عن النشاط السياسي والتنظيمي الحزبي والن

العمل بالدستور المؤقت عن طريق سن الدستور الدائم والعمل به ، وسن قانون 

االنتخابات بالطريق التشريعي المعمول به من قبل مجلس الوزراء الى ان يتم انعقاد 

نون الجمعية التاسيسية التي يكون من اختصاصها تشريع الدستور الدائم وسن قا

  . )2(االنتخابات الذي يعمل به من اجل انتخاب المجالس النيابية 

      واجه محمد حديد تحديا باشتداد الخالف على بقائه في الوزارة بعد اجازة الحزب ، 

 ، االول يرى من الخطا استمرار الحزب بتحمل المسؤولية الوزارية بمفرده رأيانوظهر 

ايرة النظام دون قيد او شرط وقد تجاوزت فيه اجهزة ، وقيام ممثليه داخل الوزارة بمس

السلطة على سيادة القانون ، اما الراي الثاني ، فقد اصر على االستمرار في المسؤولية 

الوزارية والتعاون مع عبد الكريم قاسم ويمثل ذلك محمد حديد بحجة ان بقاءه في الوزارة 

 .  )3(يكون بامكانه تطبيق الكثير من منهاج الحزب 

                                          
  . 1960 كانون االول 5 تشرين الثاني و 28 في 593 و 588االهالي ، بغداد ، االعداد جريدة  )1(

  . 1960 كانون االول ، 8 ، 596المصدر نفسه ، العدد  )2(
؛ ابراهيم عبد 1960الحزب الوطني الديمقراطي ، رسالة الحزب وحقيقة الخالف في اوساطه ، بغداد ، : انظر  )3(

 ، رسالة ماجستير 1959 ـ 1952سياسي لحزبي االستقالل والوطني الديمقراطي في العراق القادر حمد ، النشاط ال

  . 305 ، ص1985غير منشورة قدمت الى معهد البحوث والدراسات القومية ، 
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    لقد استفحل الخالف بين قادة الحزب الى الحد الذي دفع حسين جميل وهديب الحاج 

حمود الى االنسحاب من عضوية الهيئة المؤسسة احتجاجا على بقاء محمد حديد في 

الوزارة وترتب على هذا االنسحاب ، استقالة محمد حديد من رئاسة الحزب وتبعه اخرون 

دة مما حدا بحسين جميل الى توجيه نداء الى كامل ، واصبح الحزب يعيش ازمة حا

  . )1(الجادرجي الذي استجاب بالعودة الى الحزب 

عمل الجادرجي بعد عودته الى تاكيد زعامته ، وبدات متاعب محمد حديد الذي حاول 

التغلب بطريقتين ، اولهما بتعبئة اغلبية الهيئة المؤسسة ، وثانيهما ، استقالته من الوزارة 

  . )2( 1960 نيسان 23في 

ان السيد ( معلقا عليها ه نفس اليوم    اعلن عبد الكريم قاسم قبول استقالة محمد حديد في

ية طول هذه محمد حديد منذ قيام الثورة قد شاركنا باخالص بالجهود واالتعاب والمسؤول

خلصة  من مؤسسي الحكومة الوطنية ، ونحن نعتز به فهو دعامة مالمدة ، وهو بحق يعد

  . )3() للحكم الوطني

     عمل محمد حديد على تشكيل كتلة ثانية ضمت كل من خدوري خدوري ، وعراك 

الزكم ، ومحمد السعدون ، وفاضل سمحيري ، وسلمان العزاوي ، وقد اطلق عليها اسم 

كتلة حديد ونالت تاييدا تاما من السلطة الحاكمة التي كانت ترى فيها االتجاه السياسي 

  . )4(يح الصح

، فقد فاز ) الحزب الوطني الديمقراطي(     اما الكتلة االولى التي استمرت بالعمل باسم 

جميع اعضائها بعضوية اللجنة االدارية المركزية التي انتخبت في مؤتمر الحزب الذي 

                                          
  . 1960 مايس 1 ، 417جريدة االهالي ، بغداد ، العدد  )1(
  . 1960 نيسان 27 ، 6823جريد الزمان ، بغداد ، العدد  )2(
  . 1960 نيسان 27 ، 1ينظر نص االستقالة مع التعليق عليها في جريدة البيان ، بغداد العدد  )3(
  . 58ـ57عادل تقي البلداوي ، الحزب الوطني التقدمي في العراق ، ص )4(
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كامل الجادرجي :  ، فكانت المراكز القيادية موزعة على النحو التالي 1960عقد في ايار 

 ، هديب الحاج حمود نائبا ، حسين جميل امين السر العام ، مظهر العزاوي نائبا رئيسا

  . )1(المين السر العام وعواد علي النجم امينا لصندوق الحزب 

     سرعان ما ظهر الخالف بين اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي وهذه المرة بين 

 فقد توقف )2(ف ولكنه لم يفلح حسين جميل وكامل الجادرجي الذي عمل على انقاذ الموق

 لتجاوز اثار 1961 مايس 18نشاط الحزب عمليا بعد المؤتمر االستثنائي الذي عقد في 

االزمة التي ظهرت بين حسين جميل والجادرجي حول مسالة التقارب من الشيوعيين ، 

) رمينالشيوعيين ارتكبوا اخطاء ولكنهم ليسوا مج(فقد تبنى الجادرجي الموقف القائل بان 

لو كنت شيوعيا النضممت (وعلى اثر ذلك اتهم بانه شيوعي وقد رد الجادرجي على ذلك 

  . )3() الى الحزب الشيوعي الني ال ارى في الشيوعية امرا مخزيا

 ، اال ان لجنة 1961 ايلول 22    بعد ايقاف نشاط الحزب ، قدم الجادرجي استقالة في 

 تشرين االول 12 نائب الرئيس رفضتها في االدارة المركزية برئاسة جعفر البدر

1961)4( .  

 توقفت جريدة االهالي عن الصدور ، وبالرغم من ذلك 1961 تشرين االول 14    في 

في شاطهم السياسي من خالل الكتابات فان عددا من اعضاء الحزب ظلوا يواصلون ن

  . )5(لصحف ا

طني الديمقراطي قرارا يقضي      اما كتلة محمد حديد ، فبعد ان اصدر الحزب الو

بطرده مع ثالثة واربعين من انصاره ، راى ان افضل وسيلة لمواصلة النشاط السياسي 
                                          

  . 1960 مايس 8 ، 422جريدة االهالي ، بغداد ، العدد  )1(
  . 1961تشرين االول  13 ، 731جريدة االهالي ، بغداد ، العدد  )2(
  . 269حنا بطاطو ، العراق ، الكتب الثالث ، ص )3(
  . 1961 تشرين االول ، 13 ، 731جريدة االهالي ، بغداد ، العدد  )4(
  . 263عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )5(
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الذي اصبح سليمان العزاوي ) البيان(هو اصدار جريدة يومية سياسية سميت جريدة 

رئيسا لتحريرها حيث عاهد المقيمون عليها على اتباع المنهج السليم في العمل ، والعمل 

وبذلك اصبح الطريق مفتوحا لتاسيس حزب جديد فكان  . )1(على كسب الجماهير 

 ) . الحزب الوطني التقدمي(

 الحزب الوطني التقدمي : ثانيا 

 ، قدمت الهيئة المؤسسة للحزب طلبا الى وزارة الداخلية من 1960 حزيران 29     في 

 وقد ارفقت الهيئة الطلب  ،)2() الحزب الوطني التقدمي(اجل تاليف حزب سياسي باسم 

  . )3(بمنهج الحزب ونظامه الداخلي لغرض المصادقة عليه 

 ، وافقت الحكومة على منحه االجازة وفق قانون الجمعيات بعد 1960 تموز 29    في 

باشر الحزب باصداره صحيفة البيان لتكون . مرور ثالثين يوما على طلب التاسيس 

حزب الوطني التقدمي ال يختلف عن مضمون منهاج ناطقة باسمه ، يبدو ان منهاج ال

 . )4(الحزب الوطني الديمقراطي ، اال انه يختلف عنه في الموقف من نظام عبد الكريم قاسم

     تضمن منهاج الحزب ، العمل على رعاية مصالح الفالحين والعمال والكسبة 

من اجل صيانة النظام والمثقفين والمصالح المشروعة لسائر الطبقات ، كما يعمل الحزب 

الجمهوري وتعزيز استقالل العراق وسيادته وتحقيق العدالة االجتماعية ، وتعزيز االخوة 

بين العرب واالكراد والتركمان وغيرهم من القوميات والعناصر التي يتكون منها الشعب 

                                          
 ، 1960ين التقدميين في المصارف والبنوك ، بغداد من منشورات الوطني) لماذا انبثق الحزب الوطني التقدمي( )1(

  . 16 ـ 15ص
محمد حديد ، خدوري خدوري ، محمد السعدون ، نائل سمحيري ، عراك الزكم ، سلمان : ضم مقدمي الطلب  )2(

العزاوي ، عباس حسين جمعه ، رجب علي الصفار ، الدكتور جعفر الحسيني ، الدكتور رضا حالوي ، عبد االمير 

جريدة البيان ، بغداد : ش ، الحاج عباس جودي ، السيد حميد السيد كاظم الياسري ، وعبد الرزاق محمد ، ينظر دروي

 ؛ ليث عبد الحسين 65 ؛ عادل تقي البلداوي ، الحزب الوطني التقدمي ، ص1960 حزيران 20 ، 50، العدد 

  . 278الزبيدي ، المصدر السابق ، ص
  . 1960 حزيران 30 ، 50العدد جريدة البيان ، بغداد ،  )3(
الحزب الوطني التقدمي ، لماذا انبثق الحزب الوطني التقدمي : عن مبررات تاسيس الحزب الوطني التقدمي ، انظر  )4(

  .  16 ـ 5، ص
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العراقي لدعم وحدة الكيان الجمهوري القائم ، كما يعمل الحزب من اجل اقامة نظام 

ديمقراطي برلماني ينتخب من النواب انتخابا مباشرا حرا كما يعمل الحزب من اجل اتباع 

سياسة خارجية من شانها تحسين العالقات مع دول العالم وخصوصا الدول االسيوية 

  . )1(واالفريقية والدول المجاورة 

نيون  لظروف يعللها الوط كافة    لم يستطع الحزب فتح فروع له في انحاء العراق

التقدميون بالظروف المادية الصعبة ، فلذلك تركز االنتماء اليه بصورة خاصة في 

  . )2(العاصمة بغداد ومحافظتي البصرة والقادسية 

     حاول الحزب تطوير واقعه التنظيمي الذي بقي ضعيفا طوال مدة نشاطه السياسي ، 

مات الضرورية لضمان صدور اال انه لم يفلح في ذلك ، حتى انه عجز من توفير المستلز

، فانها توقفت عدة مرات عن الصدور وخصوصا ) البيان(صحيفته الوحيدة الناطقة باسمه 

  . )3( ، مما انعكس سلبا على موقع الحزب ووزنه السياسي 1962في شهر اذار 

    كان عمر الحزب الوطني التقدمي سنة واحدة واحد عشر شهرا وثالثة ايام ، وكان 

 طبيعة ظهور الحزب وواقع النظام السياسي الذي ظهر فيه ، فقد اقتنع اقطاب ذلك يعكس

  . )4(الحزب السيما رئيسه محمد حديد بعدم جدوى مواصلة العمل الحزبي 

 ، اصدر محمد حديد بيانا اعلن فيه قرار الحزب بوقف نشاطه 1962 تموز 2    في 

باب التي دعت لهذا القرار ، وان السياسي ووقف اصدار جريدته ، وقد اكد البيان االس

الحزب ادى واجبه من خالل نشاطه بكل االمكانيات المتيسرة وبقدر ما تسمح به الظروف 

، كما ان الحزب انتقد ما وقع من اخطاء ، وايد االعمال الصائبة ، ودعا الى معالجة 

 في ذلك كله االمور العامة وفقا لمبادئه ومنهجه واساليبه في العمل السياسي ، مستهدفا

                                          
  . 4ـ3 ، ص1960منهاج الحزب الوطني التقدمي ونظامه الداخلي ، مطبعة عالء ، بغداد ، : للمزيد ينظر  )1(
  . 78تقي البلداوي ، الحزب الوطني التقدمي ، صعادل  )2(
  . 1962 اذار 21 ، 555جريدة البيان ، بغداد ، العدد  )3(
  .181ـ180عادل تقي البلداوي ، الحزب الوطني التقدمي ، ص )4(

ق      اخطا الدكتور عادل تقي البلداوي عندما عد الحزب الوطني التقدمي اقصر االحزاب عمرا في تاريخ العرا

  . المعاصر ، حيث ان الحزب الحر العراقي كان عمره احد عشر شهر وستة وعشرون يوما 
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ليس له دور اساس (خدمة المصلحة الوطنية كما اكد البيان بان الحزب اخذ يشعر بانه 

كما ان المواطنين اخذوا ) . يقوم به في الموقف العام الراهن بسبب اطالة فترة االنتقال

اصبح (يبتعدون عن النشاط السياسي وعن العمل الحزبي ، وخلص الحزب الى القول 

ال وظيفة اساسية له يؤديها وفق االساليب الديمقراطية من هذا الوضع حزبنا يرى ان 

قرر حزبنا وقف نشاطه السياسي ووقف . االستثنائي الذي ال مكان للنظام الحزبي فيه 

  . )1() اصدار جريدته البيان
 الحزب الشيوعي العراقي : ثالثا 
تبت جريدة اتحاد الشعب بعد صدور قانون الجمعيات ، استبشر الحزب الشيوعي ، وك     

وامتدحت فيه عبد الكريم قاسم ) تشريع قانون الجمعيات خطوة هامة الى االمام(مقاال بعنوان 

مكسبا هاما من مكاسب الحركة الوطنية ، (لتجاوبه مع الجماهير الشعبية ووصفت القانون بانه 

  . )2() وفاتحة عهد جديد للحياة الحزبية

م زكي خيري ورفاقه طلبا الى وزارة الداخلية بالموافقة على  قد1960 كانون الثاني 9في 

وقعها  كما نظم الحزب مذكرة تؤكد الطلب،)3() الحزب الشيوعي العراقي(اجازة حزبهم 

 الحزب وا بطلبهم منهاجارفق ، وقد )4(مواطنا ومواطنة من كل انحاء العراق ) 184960(

ة ابواب ، جاء في الباب االول الذي الذي تضمن مقدمة وخمس) الميثاق الوطني(المسمى 

، ان الحزب يعمل من ) صيانة الجمهورية وتعزيز نهجها التحرري والديمقراطي(سمي 

اجل انتهاج سياسة تنسجم مع ارادة الشعب وتلبي حقوقه ، كما انه يكافح بحزم اعداء 

لكردي الثورة في الداخل والخارج ، كما ويعمل من اجل ضمان الحقوق القومية للشعب ا

وعلى انتهاج سياسة خارجية وطنية مستقلة تقوم على . واالقليات القومية في العراق 

صيانة وتعزيز االستقالل الوطني ، كما يعمل الحزب من اجل السير في سياسة عربية 

                                          
  . 1962تموز 2 ، 633جريدة البيان ، بغداد ، العدد  )1(
  . 1960 كانون الثاني 6 ، 294جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد  )2(
بد الرحيم حسين احمد الرضي ، عزيز احمد الشيخ عزكي خيري سعيد ، توفيق احمد محمد ، : قدم الطلب كل من  )3(

 خليل جميل جوا، عامر عبد القادر،عبد القادر اسماعيل،كريم احمد الداوود،الياس حنا شريف ، كاظم الجاسم، الدكتور

 حسين علي الوردي،احمد مال قادر البانجيالني وعبد االمير عباس محمد حسين ابو العيس، الدكتوركوهاري،

  . 1960 كانون الثاني، 10، 298جريدة اتحاد الشعب،بغداد،العدد :رانظ.الحميد
 2003 ، دار الرواد للطباعة والنشر ، دمشق ، 1، ط2عزيز سباهي،عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي،ج )4(

 . 478، ص
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تحررية تاخذ بنظر االعتبار حقيقة ان العراق جزء من الوطن العربي ، اما الباب الثاني 

القتصادية ، واكد على ضرورة انجاز االصالح الزراعي وتنشيط فقد خصص للسياسة ا

التجارة وتعزيزها ، ورسم سياسة مالية تضمن النقد ومعالجة السياسة النفطية ، كما 

تضمن وجوب االهتمام بالتصنيع وذلك بتعبئة الموارد والطاقات االنتاجية في البالد ، اما 

ة ، وتضمن رفع الحد االدنى لالجور الباب الثالث ، فخصص للعمل والطبقة العامل

اما الباب الرابع فخصص . وتعديل قوانين العمل والضمان االجتماعي ومعالجة البطالة 

لحقوق الفالحين ، وتضمن مساعدة الفالحين على استغالل اراضيهم وضرورة اتخاذ 

ستوى التدابير الكفيلة بذلك ، اما الباب الخامس فخصص لحياة الشعب ، وتضمن رفع الم

المعاشي للشعب وتطوير سياسة ومستوى التعليم والثقافة ، والعمل على تمتع المراة 

  . )1(بحقوقها 

 الذي قدم فيه زكي خيري طلبه ، قدم داوود الصائغ طلبا الى وزارة ه نفس اليوم   في

وقد ارفقوا بطلبهم هذا منهاج ) الحزب الشيوعي العراقي(الداخلية لتاسيس حزب باسم 

 الذي تضمن ان الحزب يناضل من اجل توطيد استقاللنا الوطني ، وتطوير الحزب

جمهوريتنا الديمقراطية ، كما يناضل من اجل تصفية االستعمار وصيانة السلم العالمي ، 

كما يعمل على تعميق التاخي بين العرب واالكراد ، وتحقيق التضامن العربي بين الدول 

 االقتصادي ، فان الحزب يناضل من اجل تطبيق قانون العربية المستقلة ، اما في المجال

االصالح الزراعي ، وضمان مصلحة الفالح ، كما يعمل الحزب من اجل تطوير 

الصناعة الوطنية ، ويؤمن الحزب بضرورة تقوية وتعزيز الرقابة على التجارة الخارجية 

 ، )1(لرجل امام القانون بتحديد االستيراد وفق مصلحة البالد ، كما يؤمن بمساواة المراة وا

ة ، وبالوالء واالخالص نيكما اعلن مؤسسوا الحزب تمسكهم بالنظرية الماركسية ـ الليني

  . )2( تموز وقائدها 14لبطل ثورة 

                                          
  . 13 ـ 8 ، ص1960لحزب الشيوعي العراقي ، الميثاق الوطني والنظام الداخلي ، بغداد ،  )1(
  . 1960 تشرين الثاني 11 و 10 ، 262 ، 261جريدة المبدأ ، بغداد ، االعداد  )1(
  . 340دان ، المصدر السابق ، ص )2(
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    لم يكن باستطاعة الشيوعيين اخفاء سخطهم لهذه المحاولة المكشوفة من خارج الحزب 

ثيين ـائغ اخطر من البعـ الصانهم عدوا كما )3(لالستيالء على اسمه وسرقة تاريخه 

  . )4(عليهم 

    ظهرت دعوات على توحيد الطلبين ، ففي الثالث من شباط التقى وفد حزبي برئاسة 

زكي خيري مع داوود الصائغ ، من اجل توحيد الطلبين بطلب واحد ، وقدم الصائغ عددا 

عالقات منها طلب تجميد من االقتراحات والتي كان بعضها قد ادى سابقا الى قطع ال

حسين الرضي وعامر عبد اهللا وجمال الحيدري وهم قادة المكتب السياسي ، حيث كان 

الصائغ يتهمهم في المسؤولية المباشرة عن االنحراف اليساري للحزب ، كما اصر 

الصائغ على تشكيل لجنة تاسيسية مشتركة يمثل فيها الطرفان بشكل متساو ، لم يكن في 

د الحزب ان يقبل بهذه االقتراحات ، حيث ذكر الوفد انها تتعارض مع مبدأين استطاعة وف

اساسيين للحزب وهما وحدة الحزب اوال واستقالليته في اختيار قادته ، ثانيا واالهم من 

هذا ان الرفاق الذين اشار اليهم الصائغ يتمتعون بالثقة التامة للحزب ولجنته المركزية ، 

  . )5( لتوحيد الطلبين وبذلك لم تفلح الدعوات

 ، 1960     بانتهاء المدة القانونية التي عينتها المادة الخامسة من قانون الجمعيات لسنة 

 من التاسع من بدءاً) جماعة داوود الصائغ(وعي فقد اجاز وزير الداخلية الحزب الشي

  ، اما جماعة زكي خيري فقد اعترض وزير الداخلية على منهاجها)1( 1960شباط 

الواردة في الفقرة االولى ) الثورية(طالبا اجراء بعض التعديالت عليها منها حذف كلمة 

من المادة الثامنة من منهاج الحزب لتعارضها مع القانون ، كما طلب تحديد وايضاح 

، ) الماركسية ـ اللنينية(وكذلك ايضاح تعابير ) الميثاق الوطني(القصد من تعبير 
                                          

  . 252حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )3(
  . 264عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )4(
  . 1960 كانون الثاني ، 24 ، شباط و 5 ، 4، االعداد  جريدة اتحاد الشعب ، بغداد )5(
  . 1960 شباط 10 ، 6762جريدة الزمان ، بغداد ، العدد  )1(
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ن للنظام الداخلي ، وتدوين المعلومات المطلوبة من كل وتوضيح االعضاء المؤسسي

  . )2(عضو

    يظهر ان االعتراض على اجازة الحزب من وزارة الداخلية كان مقصودا الن 

الفقرات المعترض عليها شكلية وال تمس جوهر المنهاج وانها اجازة احزاب سياسية 

ي الذي يحمل في منهاجه كلمة تحمل مثل تلك الفقرات مثل الحزب الديمقراطي الكردستان

واعطاء االجازة ) لزكي خيري(وبذلك فان سياسة الحكومة تتطلب عدم االجازة ) الثورية(

 ) . لداوود الصائغ(

، وابدل ) الثورية(      استجاب زكي خيري لطلبات وزارة الداخلية ، فقد ازيلت كلمة 

ه ، اال ان وزارة الداخلية وتم ايضاح وتنفيذ كل ما طلب من) الميثاق الوطني(تعبير 

 يعترف مدير الداخلية العام يومئذرفضت اجازة الحزب بايعاز من رئيس الوزراء ، و

هادي رشيد الجاوشلي ان عبد الكريم قاسم اوعز الى مسؤولي وزارة الداخلية شفويا 

رفض الطلب وايجاد المبررات القانونية لهذا الرفض ، فكانت حجة الوزارة انها قد 

  . )3( حزبا اخر بذات االسم اجازت

 شباط الى التنازل عن اسمه ، وابلغ الوزارة بانه قرر 14    بادر الحزب الشيوعي في 

تجنبا الي ) اتحاد الشعب(تغيير اسم الحزب المقترح تاسيسه الى اسم اخر وهو حزب 

لبهم  اال ان وزير الداخلية رفض تغيير اسم الحزب واعلم قادته ان ط)1(اشكال قانوني 

رفض اساسا الن اهداف الحزب في برنامجه ونظامه الداخلي تتماثل بدرجة او باخرى 

                                          
 ؛ عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، 265ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )2(

   .265ص
  . 55 ، ص4، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ، جنوري عبد الحميد العاني واخرون  )3(
  . 1960 شباط 15 ، 372جريدة االستقالل ، بغداد ، العدد  )1(
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 ، ال )2(مع تلك التي هي للحزب الشيوعي العراقي المجاز فعال ، وان قانون الجمعيات 

  . )3(يسمح بتاسيس حزبين سياسيين لهما االهداف نفسها تقريبا 

حد واضح على عدم اجازة الحزب قائال     رد سكرتير الحزب حسين الرضي بجرأة وت

 ، ونشر الحزب )4() اننا ال نحتاج الى رخصة لكي نوجد ، وحزبنا موجود منذ ربع قرن(

ان عدم منح الحزب االجازة يجب ان ال تؤثر في عزيمة اعضاء (تعميما داخليا ورد فيه 

  . )5() الحزب وانه لم يبق امام الحزب سوى العمل السري

ان حجب االعتراف القانوني : (خيري فقد كان شديد الوضوح حين قال      اما زكي 

ومع ذلك فاننا لم نعارض ... عن اقدم واكثر احزاب العراق السياسية نذير للديمقراطية 

النظام الوطني القائم ، بل سندافع عنه حتى النهاية ، ونحن ننتقد كل مظهر سلبي في 

  . )6() سياساته

 ، اجاز لالحزاب السياسية حق 1960نون الجمعيات لسنة       بالرغم من ان قا

جماعة (االعتراض امام الهيئة العليا لمحكمة التمييز ، اال ان الحزب الشيوعي العراقي 

لم يمارس حقه في تمييز الحكم وذلك لقناعته بان الحكومة تعمل ضد ) اتحاد الشعب

) غجماعة داوود الصائ(يد كريم قاسم االحزب وضد مقدمي الطلب عالوة عن ان عبد ال

 ومع ذلك فانهم قدموا )1(ه ومؤيديه من رجال االمن والشرطة الذي كان اغلب اعضائ

مذكرة مسهبة الى عبد الكريم قاسم ، وقبل انتهاء المدة القانونية لحق االعتراض ، ناقش 

ان الحزب فضل : (فيها بالتفصيل قرار رفض اجازته واهم ما جاء في المذكرة القول 

مراجعة الحكومة الثورية وقائد الجمهورية الباسلة النه عومل دون سائر االحزاب التي 

اجيزت معاملة ال تنسجم مع مبدأ المساواة امام القانون وان ضنت عليهم الحكومة بامكانية 
                                          

  . 1960 كانون الثاني ، 2 ، 283من القانون ، جريدة الوقائع العراقية ، العدد ) 19(انظر المادة  )2(
  . 253حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )3(
 . المصدر نفسه  )4(
  . 269عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )5(
  . 253حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )6(
  . 282ليث عبد الحسن الزيدي ، المصدر السابق ، ص )1(
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التمتع بحق من حقوقهم القانونية ، واختارت ان تمنح اسمهم وحقهم في العمل القانوني 

لم يعر عبد الكريم قاسم اي )  بين الشعب وال خير يرتجى منها للوطنالى ال مقام لها

 ، في حين يذكر دان ان عبد )2() انهم عمالء(اهتمام للمذكرة ، وكتب تعليقا عليها بعبارة 

الكريم قاسم اتصل سرا بقيادة الحزب الشيوعي ونصحهم باالنضمام الى جماعة داوود 

قت قبوال لدى بعض الشيوعيين بناء على نصيحة يبدو ان هذه الفكرة ال . )3(الصايغ 

 وبدا الحزب الشيوعي االتصال )4(سوفيتية لغرض استعمال االجازة القانونية للصائغ 

بالصائغ وقدم له في كل مرحلة واخرى من تلك االتصاالت شيئا من التنازالت ، حتى انه 

لشيوعيين كتلة  على مطالب الصائغ دون تحفظات وذلك بدخول ا1960وافق في مايس 

 ، ولكن سرعان ما قطعت )5(واحدة في حزبه في حين سيتم تجميد هيئة الحزب المؤسسة 

االتصاالت بسبب عدم التفاهم على سياسة موحدة ، حيث كان الحزب الشيوعي يريد 

احتواء الصائغ وحزبه ، اال ان الصائغ لم يمتلك زمام االمور بل كان تابعا لعبد الكريم 

  . )6(قاسم 

    وجد الحزب نفسه سياسيا في طريق مسدود ، كما ان الصحف نشرت خبر رفض 

اجازت الحزب الشيوعي العراقي ، وحملت عليه جريدة الثورة لصاحبها يونس الطائي 

 ، كما انه اصيب بخيبة امل وتراجع )1(الموالي لعبد الكريم قاسم النه غدا حزبا محضورا 

ه بعد الفتاوي التي اصدرها علماء الدين في كربالء كبير ادى الى انحسار نفوذه وتراجع

 ، 1960 نيسان 23والنجف ، فقد اصدر الشيخ مرتضى الياسين في النجف االشرف في 

االنتماء : (فتوى نشرت في جريدة الفيحاء الناطقة بلسان الحزب االسالمي اعلن فيها ان 

                                          
 ، دار الحرية للطباعة والنشر ، 1م ، ط ، سقوط عبد الكريم قاس5 تموز ، ج14خليل ابراهيم حسين ، موسوعة  )2(

  . 416 ، ص1989بغداد ، 
  . 345دان ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 268 ؛ عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص348المصدر نفسه ، ص )4(
  . 348لسابق ، ص؛ دان ، المصدر ا  1960 مايس 19 ، 530جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد  )5(
   1960 مايس 19 ، 530جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد  )6(
  . 270ـ269عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )1(
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 وفي )2() ي يستنكرها الدينالى الحزب الشيوعي او تقديم الدعم له من اكبر االثام الت

صالة المسلمين الذين يعتنقون الشيوعية (الشهر نفسه اعلن ميرزا مهدي الشيرازي ان 

ال ( وفي وقت الحق افتي الشيرازي انه )3() وصومهم غير مقبولين بسبب غياب االيمان

نه  يؤمن بالمبادئ الشيوعية ، وا]جزار او قصاب[يسمح للمسلمين بشراء اللحم من لحام 

  . )4() ال يجوز للشاب الذي يحمل هذه القناعات ان يرث اباه

 شباط 12     كما تلقى الحزب الشيوعي صفعة قاتلة حين افتى السيد محسن الحكيم في 

 بحرمة االنتماء للحزب الشيوعي ودعمه ومناصرته ، وحكم على افكاره واعماله 1960

النتماء الى الحزب الشيوعي فان ذلك كفر ال يجوز ا: (بانها كفر والحاد وجاء في الفتوى 

والحاد او ترويج للكفر وااللحاد اعاذكم اهللا وجميع المسلمين عن ذلك وزادكم ايمانا 

  .)5() وتسليما

     ادت هذه الظروف الى اضعاف نشاط الحزب الذي اصبح يمر بايام صعبة ، فقد من 

ى العنف وحتى القتل خاللها حتى االمان العضائه ، حيث تعرض الشيوعيون ال

وتعرضت وسائل اعالمهم ومقراتهم الى الرشق بالحجارة ، واالساءة الجسدية الى 

محرري صحفهم ، وكان ذلك امام مراى الشرطة المحلية التي كانت تغض النظر اما 

 1960خوفا او تعاطفا او تنفيذا لالوامر ، وقد نشرت جريدة صوت االحرار في مايس 

اننا ال نطلب من حكومتنا التصنيع (سلطات حماية الشيوعيين ، اذ قالت مقاال طالبت فيه ال

الثقيل وال الرفاهية وال المستقبل الزاهر ، كل ما نطلبه منها هو السلم واالستقرار والتمكن 

لقد طهرت قوات االمن في ايام النظام البائد البلد من كل العصابات . من النوم بهدوء 

                                          
  . 1960 نيسان ، 23 ، 183جريدة الفيحاء ، بابل ، العدد  )2(
  . 1960 نيسان ، 6 ، 217جريدة الحرية ، بغداد ، العدد  )3(
 . المصدر نفسه  )4(
  . 1960 ، السنة االولى 5مجلة االضواء النجفية ، العدد  )5(
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لماذا ال يفعلون :  نطلب من حكومتنا االجابة على هذا السؤال وقطاع الطرق ، لهذا فاننا

  . )1() اليوم الشيء نفسه

جماعة اتحاد (    على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الحزب الشيوعي 

بقيت مستمرة بالصدور وعلى ) اتحاد الشعب(، اال ان صحيفتهم المركزية ) الشعب

 ايلول 30 من جميع القضايا الداخلية والدولية حتى سياستها ببث افكار الحزب ومواقفه

حيث اصدر المجلس العرفي العسكري الثاني قراره بمنع الصحيفة عن الصدور لمدة 

 عملية يوعيين في مدينة الكاظمية ووصفتسعة اشهر بسبب نشرها حادثة قتل احد الش

يفة الى الصدور وبعد انقضاء مدة التسعة اشهر لم تعد الصح) جريمة وخيانة(اغتياله 

في تشرين الثاني ) طريق الشعب(بصورة علنية وانما اصدر الحزب صحيفته السرية 

1961 )2( .  

 1961 تشرين الثاني 23      اعلن السكرتير االول للحزب الشيوعي حسين الرضي في 

 شيوعيا 286، في المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي في االتحاد السوفيتي ان 

 وقدر مصدر شيوعي اخر عدد الغارات التي )3(راطيا قتلوا في وضح النهار وديمق

تعرضت لها ممتلكات المنظمات ومقراتها التي كان يسيطر عليها الشيوعيون 

عائلة دعيت الى مغادرة بيوتها ، ومن الجدير   )3424( غارة واكد كذلك أن)7510(بـ

 مدينة الموصل ، حيث ان تجارا ذكره ان قتل الشيوعيين اصبح نوعا من االحتراف في

  . )1(معروفين في المدينة كانوا يدفعون ما يصل الى عشرة دنانير مقابل كل شيوعي يقتل 

                                          
  . 1960 ايار 18 صوت االحرار ، بغداد ، جريدة  )1(

  . 283ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 265حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث، ص )3(
  . 265 ـ 264، صالكتاب الثالث , العراق , حنا بطاطو  )1(
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    فقد الحزب نفوذه في اجهزة الدولة ، فقد شنت السلطة حملة على البقية الباقية من 

راهيم كبه من الشيوعيين وموازريهم في مراكز الدولة الحساسة والمهمة ، فقد اعفي اب

 لشؤون النفط بالوكالة في امناصبه الحكومية بوصفه وزيرا لالصالح الزراعي ووزير

  . )2( 1960 شباط 16

 ، احال عبد الكريم قاسم الوزيرة نزيهه الدليمي الى وزيرة بال 1960 مايس 2     وفي 

ن الثاني  تشري15 ، كما اعفي في 1960 تشرين الثاني 15وزارة ثم اقالها نهائيا في 

 العقيد الركن 1961 الوزير اليساري عوني يوسف ، واعفي في كانون الثاني 1960

حسن عبود امر موقع الموصل من منصبه وكان اخر ضابط شيوعي كبير قد بقي من 

  . )3(الجيش 

     حاول الحزب الشيوعي تحسين العالقة بينه وبين عبد الكريم قاسم ، فقد اقترح عضو 

 حل التنظيمات الحزبية داخل الجيش بهدف بعث 1960ي عزيز محمد سنة المكتب السياس

الطمأنينة لدى عبد الكريم قاسم باستعادة ثقته بالحزب على اساس ان الحزب ال يفكر باي 

  .)4(انقالب 

     ربط الحزب الشيوعي مصيره بمصير عبد الكريم قاسم ، والدفاع عنه والوقوف ضد 

 فقد )5(طه ، اال ان هذه العالقة كانت تسير بمزيد من التدهور اي محاولة رامية الى اسقا

اتهمت االجهزة االمنية الحزب الشيوعي بالتحالف مع الحركة الكردية المسلحة والتعاون 

مع مال مصطفى البارزاني سرا ، وهو االمر الذي ادى الى اعتقال المئات من 

في العالقات الى فشل سياسة الحزب  وقد علل بهاء الدين نوري سبب التازم )1(الشيوعيين

                                          
 4في نوري عبد الحميد العاني واخرون ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج) 116(ينظر نص مرسوم االعفاء المرقم  )2(

  . 98، ص
  . 161ـ123 ، ص5 تموز ، ج14خليل ابراهيم حسن ، موسوعة  )3(
  . 272، صعبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية  )4(
 ، كتاب مديرية الشرطة العامة السري والشخصي ، العدد ـ 681و ، المظاهرات والقضايا السياسية ، الملف .ك.د )5(

  . 1960 اب 27 في 6313
  . 161 ،162،142 ، ص141 ، سفارة جمهورية العراق واشنطن و 224و ، ملفات مجلس السيادة ، الملف .ك.د )1(
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ينبغي علي ان اعترف االن باني كنت احد : (في تلك المرحلة ومسؤوليته في ذلك فيقول 

العناصر الرئيسة المقررة لسياسة الحزب ، وبالتالي فاني كنت احد المسؤولين الرئيسيين 

  . )2( )1960 ـ 1959عن تلك السياسة الخاطئة التي انتهجها الحزب في سنة 

    ومهما يكن من امر فان الحزب الشيوعي العراقي ظل متمسكا بموقفه على الرغم من 

اتساع الهوة بينه وبين الحكومة ، فقد جاء في تقرير اللجنة المركزية في اجتماعها 

ال يزال حزبنا يتمسك بخطه السياسي  : (1961االعتيادي المنعقد في تشرين الثاني 

نهاء اسلوب الحكم الفردي ومقاومة اي محاولة لقلب الوضع الجماهيري في النضال ال

  . )3() القائم بالقوة

لموازنة ) اتحاد الشعب(     يظهر ان رفض عبد الكريم قاسم اجازة الحزب الشيوعي 

القوى السياسية اوال والسيطرة عليها ثانيا حيث تعد مهارة جيدة لعبد الكريم قاسم البقاء 

 . ة متوازنة فيما بينها القوى السياسية العراقي

الذي اجازته الحكومة ، فقد اصبحت ) جماعة داوود الصائغ(   اما الحزب الشيوعي 

 لسان حال الصائغ 1959 تشرين الثاني 21صحيفة المبدأ التي سبق وان تم اجازتها في 

وقد كانت محدودة االنتشار ، فضال عن تكرار توقفها عن الصدور ، ثم تقلصت لتصبح 

 ومن الجدير ذكره ان طبع هذه الجريدة لم يكن ممكنا اال بقرض مالي )1(اسبوعية جريدة 

  . )2(من الحكومة قدره خمسة االف دينار 

    بعد مضي ثالثة اشهر على اجازة حزب الصائغ ، فقد بقي عاجزا عن عقد مؤتمره 

ساعدته االول ، وهو ما يشترطه قانون الجمعيات ، لذا تدخلت وزارة الداخلية الى م

                                          
  . 202المصدر السابق ، صبهاء الدين نوري ،  )2(
  . 26ـ25 ، ص1961تقرير االجتماع االعتيادي للجنة المركزية المنعقد في تشرين الثاني ح ، . ت . ل  )3(
  . 193مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )1(
  . 274عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )2(
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 ، كما ان عبد الكريم قاسم طلب )3(وسمحت له بتاجيل انعقاد المؤتمر ستة اشهر اخرى 

من الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليفه بضعة افراد الكمال قائمة المؤيدين التي ينص 

  . )4(عليها القانون اال ان ابراهيم احمد سكرتير الحزب رفض ذلك 

 الصائغ بصعوبة في عقد مؤتمره االول الذي افتتحه  نجح1960     في تشرين الثاني 

بكلمة بين فيها مهام الحزب للمرحلة المقبلة كما اكد دور الطبقة العملة ومهامها في بناء 

 ، وركز على ضرورة عقد مؤتمر ثاني للحزب القرار منهاج جديد يعكس )5(المجتمع 

تمية النضال العلني في الظروف الموضوعية الجديدة ، وتطرق الى موضوع التمسك بح

  . )6(ظل سلطة وطنية 

     لم يكن للحزب اي دور في الحياة السياسية العراقية ، علما انه عقد مؤتمره الثاني 

 على التوالي وفي كل مرة 1963 كانون الثاني 3 و1961 كانون االول 2والثالث في 

أت تظهر ، فقد كثرت ينتخب الصائغ رئيسا للحزب ، اال ان بوادر الفشل سرعان ما بد

االستقاالت ، وتوالت قرارات الطرد من صفوف الحزب ، كما ان الحكومة اخذت تغلق 

ابوابها امام الصائغ ، واغلقت قسما من مقراته وفروعه مما ترتب عليه ازمة مالية خانقة 

للحزب ، كما ان عبد الكريم قاسم لم يعد يفكر بحزب الصائغ فقد كان يكفيه منه تحقيق 

 من خالل مراجعاته للحكومة ، اال ان تلك مشكالتهية في نفسه ، لقد حاول الصائغ حل غا

  . )1(المحاوالت لم تجد نفعا 

 

                                          
  . 254الكتاب الثالث ، صحنا بطاطو ، العراق ،  )3(
 ؛ عزيز سباهي، 56 ، ص4نوري عبد الحميد العاني واخرون ، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ، ج )4(

  . 478 ، المصدر السابق ، ص4ج
  . 1960 تشرين الثاني 10 ، 161جريدة المبدا ، بغداد ، العدد  )5(
 . المصدر نفسه  )6(
  . 402لسابق ، صدان ، المصدر ا )1(
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 الحزب الديمقراطي الكردستاني : رابعا 

      قدم المال مصطفى البارزاني ورفاقه طلبا الى وزارة الداخلية للموافقة على تاسيس 

 وارفقوه بمنهاج الحزب )1() ب الديمقراطي الموحد لكردستان ـ العراقالحز(حزب باسم 

الحزب ديمقراطي ثوري يمثل مصالح : (مادة ، نصت المادة الثانية ان ) 23(المؤلف من 

                                          
مال مصطفى البارزاني ، ابراهيم احمد المحامي ، نوري صديق شاويش ، عمر نظمي ، علي : قد الطلب كل من  )1(

. عبد اهللا ، صالح عبد اهللا يوسف ، مال عبد اهللا اسماعيل ، حلمي علي شريف ، اسماعيل عارف وشمس الدين المفتي 

  . 1960 كانون الثاني 10 ، 6726جريدة الزمان ، بغداد ، العدد : انظر 
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اما المادة ) العمال والفالحين والكسبة والحرفيين والمثقفين ، والثوريين في كردستان

ينتفع في نضاله ( ، حيث نصت على ان الحزب الثالثة فما ورد فيها يجلب االنتباه

، اما المادة الرابعة ، ) السياسي وفي تحليالت االجتماعية من النظرية العلمية الماركسية

يناضل من اجل صيانة الجمهورية العراقية وتوسيع وتعميق (فنصت على ان الحزب 

ق الحريات الفردية اتجاهها الديمقراطي على اساس الديمقراطية الموجهة التي تضمن اطال

العمل على توسيع الحقوق القومية للشعب : (، اما المادة السادسة فقد نصت على ) والعامة

، )الكردي على اساس الحكم الذاتي ضمن الوحدة العراقية واقرار ذلك في الدستور الدائم

 في ضمان حقوق االقليات القومية الموجودة(كذلك اشارت المادة الحادية والعشرين الى 

يساند نضال (، اما المادة الثالثة والعشرون فقد نصت على ان الحزب ) كردستان العراق

 . )2() الشعب الكردي في مختلف اجزاء كردستان للتحرر من النير االستعماري والرجعي

ومن المعلوم ان الحزب كان يعرف عند عودة البارزاني من منفاه بالحزب الديمقراطي 

  . )3( نتيجة الندماجه مع فرع كردستان للحزب الشيوعي الكردستاني الموحد ،

    بعد اطالع وزير الداخلية على الطلب المقدم من الحزب ، دارت مناقشات طويلة مع 

الهيئة المؤسسة بخصوص شروط منح االجازة وبتوجيه مباشر من عبد الكريم قاسم ، 

ة على منهاج الحزب لكي اقترح وزير الداخلية اجراء عدد من التغيرات وبصورة رسمي

والتي تعني شمولية " الموحد"ال تؤجل اجازته ، وكان من جملة التغيرات ، حذف كلمة 

الحزب الديمقراطي "التي تعبر عن معنى االقليمية من الحزب " كردستان"الحزب ، وكلمة 

اال انه اصر على كلمة " الموحد"وابدى البارزاني استعداده السقاط كلمة " الكردي

                                          
 ، كانون 114منهاج الحزب الديمقراطي لكردستان العراق ، مجلة الثقافة الجديدة ، بغداد ، العدد : للمزيد ينظر  )2(

  . 1960 كانون الثاني 11 ، 299 ؛ جريدة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد 136ـ130 ، ص1960الثاني ، 
المسالة الكردية في الوثائق العراقية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، بغداد ـ كلية  عبد الجبار حيدر ، بطال )3(

  . 241 ، ص1982القانون والسياسة ، 
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، وقد حظي " الحزب الديمقراطي الكردستاني"فاقترح عبد الكريم قاسم ، اسم " دستانكر"

  . )1(. بقبول الطرفين 

     كما حذفت المادة المتعلقة بحق االكراد في الحكم الذاتي ، وعلل عبد الكريم قاسم ذلك 

 ضده ، او  اعداؤهمة الحكم الذاتي يمكن ان يستعملهافي اجتماع له مع قادة الحزب بان كل

ربما كان من الصعب عليه ان يجمع مؤيديه حول هذه النقطة ، او يحصل على موافقتهم 

 ، وادعى عبد الكريم قاسم ، انه يتعاطف مع حق االكراد في )2(والسيما قادة الجيش 

الحكم الذاتي ، ولكنه ال يريد ادراج هذا الحق في المنهاج ، وباستطاعة الحزب االشارة 

 ، وفي حقيقة االمر ان عبد الكريم قاسم لم يفصح عن اية عالمة تدل )3(ته اليه في جريد

، ) 23 ، 3( ، كما رفض عبد الكريم قاسم المادتين )4(على ادراكه او تاييده للحكم الذاتي 

محل عبارة الشعب الكردي ، وبعد المداوالت " القومية الكردية"او " االكراد"واحلت كلمة 

زارة الداخلية حول منهاج الحزب ، وافق قادة الحزب على جميع بين الهيئة المؤسسة وو

  . )5(التغيرات 

 ، اجيز الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وعقد مؤتمره الخامس 1960 شباط 9     في 

 ، واجرى عددا من التعديالت على منهاج الحزب ، فاعاد 1960مايس ) 10ـ5(بين 

ء الفقرة التي تشير الى الماركسية ـ اللينينية ، معظم ما حذفه عبد الكريم قاسم باستثنا

واعيد في هذا المؤتمر انتخاب المال مصطفى البارزاني رئيسا للحزب وابراهيم احمد 

  . )1(سكرتيرا له 

                                          
  . 42سعد ناجي جواد ، المصدر السابق ، ص )1(
 لحسناوي ، المصدر السابق ، ؛ علي حمزه ا278عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )2(

 .87ص
  . 42سعد ناجي جواد ، المصدر السابق ، ص )3(
ترجمة ) 1975 ـ 1915(اديث وائي ، ايف ، بنيروز ، العراق دراسة في عالقاته الخارجية وتطوراته الداخلية  )4(

  . 440 ، ص1989 ، بيروت ، 1عبد المجيب حبيب القيسي ، ج
  . 43ـ42سعد ناجي جواد ، المصدر السابق ، ص )5(
  . 1960 مايس 18، ) 466(يدة الثورة ، بغداد ، العدد جر )1(
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     كان موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني ايجابيا من عبد الكريم قاسم عند انعقاد 

لموقف الى سلبي عندما استقبل عبد الكريم قاسم المؤتمر الخامس ، اال انه تحول هذا ا

وفدا كرديا ضم خصوم تقليديين للبارزاني ، بحجة انهم جاءوا لتجديد والئهم واخالصهم 

 اساليب  ان عبد الكريم قاسم ، بدأ يستعمل البارزاني ،االمر الذي عده . )2(للثورة 

  . )3(تحريض القبائل المعادية له واثارتها ضده 

ما يكن من امر فان الحزب الديمقراطي الكردستاني حافظ على نفوذه وتماسكه     ومه

واستمر يطالب باجراء االصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المنطقة 

الشمالية عن طريق منح االكراد حقوقهم القومية تنفيذا للمادة الثالثة من الدستور المؤقت 

ل ، واقامة المؤسسات الدستورية ، والحياة البرلمانية ، والغاء والمطالبة بانهاء فترة االنتقا

االحكام العرفية ، وعندما ادرك عبد الكريم قاسم بان الحزب اصبح يشكل عقبة في طريقه 

، اخذ يعمل على تصفيته واضعافه عن طريق تحويله الى منظمة ثقافية لمساندته ولتاكيد 

   . )4(سيطرته عليه 

 بين عبد الكريم قاسم والحزب الديمقراطي الكردستاني ووصلت الى     تازمت العالقة

همفري (حد القطيعة ، عندما وصلت اخبار تفيد باتصال البارزاني بالسفير البريطاني 

 ، ويضيف سعد ناجي جواد ، ان البارزاني في تلك االثناء اقترف خطأه )1() تريفليان

شـكوى ضد تصـرفات عـبد الكـريم القاتل وهو اللجـوء الى السفير البريطاني لل

                                          
  . 166 ، سفارة جمهورية العراق في واشنطن ، ص244و ، ملفات مجلس السيادة ، الملف .ك.د )2(
  . 234طالب عبد الجبار حيدر ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 196 وص54ـ51سعد ناجي جواد ، ص )4(
  . 56ـ54ق ، صالمصدر الساب, سعد ناجي جواد  )1(
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عندها سـعى عبد الكريم قاسم الى تقليص نفوذ الحزب الديمقراطي  . )2(قاسم

 . الكردستاني

     لقد بلغ التوتر ذروته بين الحكومة والحزب الديمقراطي الكردستاني ، حيث دخلت 

 لسان حال الحزب وصوت االكراد وصحف اخرى) خه بات(صحافة الحزب الكردية 

 فقد دعت جريدتي )3(مثل البالد وصوت االحرار ، في معركة مع جريدتي الثورة وبغداد 

الثورة وبغداد الى صهر الشعب الكردي وعدم االعتراف بحقوقه ، وكانت افتتاحية 

الجريدتين تمثل وجهة نظر الحكومة بسبب العالقة الوثيقة بين محرريها وعبد الكريم 

فكرة الصهر وخطورتها على مستقبل العالقات )  باتخه (ة وقد ناقشت جريد)4(قاسم

ان القومية الكردية حقيقة تاريخية صلدة تتحطم عليها (العربية الكردية فقد كتبت تقول 

المحاوالت االجرامية كلها من ادماجية والحاقية ، وغيرها من محاوالت االستعمار في 

ز المحاوالت اليائسة لقد عجزت وستعج.... الماضي والفاشست في الوقت الحاضر 

  . )5() الرامية الى صهر القوميات او دمجها مهما بلغت هذه المحاوالت من القوة والبطش

     انتقد الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي العراقي تلك المقاالت ، وطلبا 

  واصر عبد الكريم قاسم رفض تلك الشكاوىمن الحكومة اتخاذ اجراءات ضدها ، اال ان

على سياسته ، ثم شن حملة ضد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وقد امر بايقاف 

 ، وكان ذلك ايذانا 1960 تشرين االول 15 عضو اللجنة المركزية في )1(صالح اليوسفي 

                                          
  . 54المصدر نفسه ، ص )2(
  . 1961 اذار 15، ) 64(جريدة البالد ، بغداد ، العدد  )3(
  . 281عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )4(
  . 198جالل الطالباني ، المصدر السابق ، ص: نقال عن  )5(
 ، انتمى الى الحزب 1943 ، تخرج من كلية الشريعة في بغداد 1918من مواليد : صالح عبد اهللا اليوسفي  )1(

عبد : انظر  . 1980ووزير سابق اغتيل من قبل النظام ) خه بات( ، رئيس تحرير 1946الديمقراطي الكردستاني 

  . 15ـ13الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص
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 وبدا عبد الكريم قاسم بمساعدة خصوم البارزاني بدليل ان )2(ببدء الحملة ضد الحزب 

  . )3( المساعدة والدعم اليهم توصيات مجلس الوزراء تؤكد

 تشرين 5 تدهور العالقة بين الطرفين ، قام البارزاني بزيارة موسكو في     ومما زاد

 على اثر دعوة من الحكومة السوفيتية للمشاركة في احتفاالت ثورة اكتوبر 1960الثاني 

ا انه وتطرقه مع المسؤولين السوفيت الى تدهور الوضع في كردستان ـ العراق ، كم

م قاسم العادة االوضاع الى حالتها يطلب من الحكومة السوفيتية التوسط لدى عبد الكر

الطبيعية وتطبيع العالقات بينهما ، وناشدهم مد يد العون للشعب الكردي في جميع 

 ، وبعد عودة البارزاني من موسكو ، وقد نجح في محاولته في كسب التاييد )4(النواحي 

 فوجئ بان عبد الكريم قاسم اتخذ عدد من الخطوات الضعاف مركزه ، السوفيتي ، اال انه

فعلى سبيل المثال عمل على سحب السيارة التي كانت قد خصصت له ، وكذلك اجباره 

  . )5(على ترك دار الدولة التي كان قد نزل بها 

     كما عمل عبد الكريم قاسم خالل غياب البارزاني الى تقريب بعض منافسيه وبينهم

اخوه الشيخ احمد ليعلنوا والئهم لعبد الكريم قاسم ، وعند عودة البارزاني اعلنوا هؤالء 

  . )6(الزعماء عدم موافقتهم على زعامته 

    حاول البارزاني التقرب من عبد الكريم قاسم والتفاهم معه ، والعمل على ازالة 

  يضمر له اي سوء واستعملا وانه الشكوكه ، واقناعه بان ظنون التآمر عليه ال اساس له

شتى وسائل االقناع وكان ذلك عن طريق اسماعيل العارف الذي كان من المقربين الى 

 ، اتهم 1961عبد الكريم قاسم ولكن دون جدى ، وفي اخر لقاء بين الطرفين في اذار 

                                          
   .15ـ13 ، ص1992ح اليوسفي ، اربيل ، ال صالعبد السالم علي ، صفحات من نض )2(
  . 1960 تشرين االول 3 اب و 29و ، قرارات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ .ك.د )3(
  . 283عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )4(
  . 221 ، ص1988 ، بغداد ، 3 تموز ، ج14خليل ابراهيم ، موسوعة  )5(
  . 239وري ، العراق الجمهوري ، صمجيد خد )6(
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كانها ان الثورة بام(عبد الكريم قاسم البارزاني بالتآمر والتعاون مع بريطانيا وهدده قائال 

  . )1() ان تحطم العناصر المخربة ، واننا نريد ان يعرف كل شخص حدوده

    وصلت معلومات الى الحزب الديمقراطي الكردستاني تفيد بان عبد الكريم قاسم بدا 

 ، وهنا ادرك البارزاني ان شكوك عبد الكريم قاسم بلغت )2(يخطط الغتيال البارزاني 

ه في بغداد اصبحت غير مجدية ، فغادرها في اوسط اذار حدا يصعب ازالتها ، وان اقامت

  . )3( الى منطقة برزان في شمال العراق 1961

    راى عبد الكريم قاسم في الحزب الديمقراطي الكردستاني عقبة امامه ، فقد رد على 

معارضة الحزب له بغلق مراكزه ومطاردة قادته واعتقال اعضائه واغالق صحيفة 

  . )4( 1961الحزب في اذار 

 وصل التوتر بين عبد الكريم قاسم واالكراد اشده ، فحشد قواته 1961       في تموز 

المسلحة لضرب التجمع المسلح في كردستان احتجاجا على ضريبة االرض وسياسة 

 ، وازاء هذا الوضع المتدهور ، قدم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي )5(الحكومة 

 ، وكانت ذات 1961 حزيران 8ولى الى عبد الكريم قاسم في الكردستاني مذكرته اال

طابع عام وتتعلق بالوضع السياسي في العراق ، وتشكو من عدم اهتمام الحكومة 

  . )1(باالوضاع العامة في كردستان وعدم اهتمامها بمطالب االكراد القومية والثقافية 

                                          
 ؛ اسماعيل العارف ، المصدر 54 ؛ سعد ناجي جواد ، المصدر السابق ، ص113دان ، المصدر السابق ، ص )1(

  . 398ـ396السابق ، ص
  . 283 ؛ عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص113دان ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 54 جواد ، المصدر السابق ، صسعد ناجي )3(
 48 ، ص1973 ؛ ادمون غريب ، الحركة القومية الكردية ، بيروت ، 183جالل طالباني ، المصدر السابق ، ص )4(

  . 144 ، ص5؛ نوري عبد الحميد العاني ، المصدر السابق ، ج
  . 183جالل طالباني ، المصدر السابق ، ص )5(
  . 57السابق ، صسعد ناجي جواد ، المصدر  )1(
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اطي الكردستاني مذكرة ثانية  ، قدم المكتب السياسي الديمقر1961 تموز 20     وفي 

 تموز ولحكمه ، وذكر فيها 14الى عبد الكريم قاسم ، شرح فيها مساندة االكراد لثورة 

االهمال الذي اصاب المنطقة الكردية ، واهمال استعمال اللغة الكردية كلغة رسمية في 

الدوائر الحكومية ، وعدم تخصيص اية حصة لكردستان من المشاريع الصناعية 

 :  ، كما طالبت المذكرة القيام باالجراءات التالية وبصورة سريعة)2(عمرانية والزراعية وال

 ـ سحب القوات المرسلة اخيرا الى مناطق معينة من كردستان الى مقراتها االصلية 1( 

وعدم اجراء تحركات عسكرية غير اعتيادية في غير االماكن المعتادة لها في السنين 

 . السابقة 

رؤساء االدارة واالمن والشرطة الذين لهم دور بارز في الحوادث االخيرة ،  ـ سحب 2

اما باالهمال المتعمد او التحريض على تشويه الحقائق ، وسوقهم الى المحاكم المختصة 

 . لينالوا العقاب الرادع العادل 

ين  ـ اعادة الموظفين المبعدين والمنقولين في كردستان الى اماكنهم وتعيين المتصرف3

 . والقائمقامين لاللوية واالقضية الكردية المخلصين للجمهورية ولالخوة العربية الكردية 

 ـ تطبيق المادة الثالثة من الدستور العراقي تطبيقا كامال وتحقيق المساواة التامة بين 4

 . القوميتين العربية والكردية من كل الوجوه كقوميتين متاخيتين في ظل الدولة العراقية 

 .  تموز التحررية 14ـ تطهير جهاز الحكومة من العناصر المعادية لروح ثورة  5

 ـ اطالق الحريات الديمقراطية للشعب وانهاء فترة االنتقال باسرع وقت لكي تدار 6

البالد وفق نظام ديمقراطي سليم من قبل حكومة مسؤولة امام برلمان منتخب من قبل 

 . ء االحكام العرفية وتصفية اثارها الشعب في انتخابات حرة مباشرة والغا

                                          
  . 186ـ183جالل طالباني ، المصدر السابق ، ص )2(
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 .  لتطوير الثقافة الكردية 1960 ـ تنفيذ مقررات مؤتمر المعلمين االكراد لسنة 7

 .  ـ جعل اللغة الكردية لغة رسمية في جميع الدوائر الرسمية في منطقة كردستان 8

لف بيانه  ـ ازالة اثار جميع سياسات التفرقة العنصرية المتبعة بحق االكراد مما س9

 . ومعاقبة الداعين الى التفرقة من ابناء الشعب العراقي 

 .  ـ اطالق زراعة التبغ من قيد الدونم في االماكن الصالحة للزراعة 10

 ـ تعديل قانون ضريبة االرض بما يرفع عن كاهل الفالحين العبء الثقيل الذي القاه 11

 . عليهم القانون الجديد 

تفشية ، بالمباشرة بمشاريع عمرانية وصناعية واالسراع بانهاء  ـ معالجة البطالة الم12

 . المشاريع الموقوفة ووضع اخرى في الخطة االقتصادية 

 ـ القضاء على الغالء الفاحش وذلك بالضرب على ايدي المتالعبين باالسعار 13

  . )1() والمحتكرين لقوت الشعب 

، ورفض استالم اي مذكرة اخرى      رفض عبد الكريم قاسم ما جاء في المذكرتين 

 . )2(وطلب من المسؤولين عدم استقبال اي وفد كردي من جماعة البارزاني 

   ارسلت الحكومة لجنة امنية لدراسة الوضع في كردستان من اجل وضع الحلول 

الالزمة لمعالجة التوتر في المنطقة الشمالية ، وقدمت اللجنة تقريرا مفصال عن اسباب 

لمنطقة ، اتهم فيه الحزب الشيوعي العراقي على تشجيع العناصر المتمردة ، التوتر في ا

ورؤساء العشائر المتذمرين من قانون ضريبة االرض ، وهاجم التقرير بشدة مال 

                                          
  . 188 ـ 187، صجالل الطالباني  )1(
  . 484عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )2(
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مصطفى البارزاني ، واقترح استعمال القوة المسلحة وارسال الجيش لضرب حركات 

  . )1(التمرد في الشمال 

قراطي الكردستاني الى اسلوب اخر باظهار تضامن الشعب       لجأ الحزب الديم

 ايلول 6الكردي مع مذكرته االخيرة ، فدعا الى اضراب سياسي عام في كردستان في 

 ، فنجح االضراب في جميع انحاء كردستان ، اذ عطلت االسواق والمعامل 1961

مة الى كسر فسارعت الحكو: والورشات اعمالها وتوقف العمل وحركة المرور والنقل 

 بضرب تجمعات 1961 ايلول 9هذا االضراب بالقطعات العسكرية ، التي بدات في 

 10االكراد والقصف الجوي في دربندخان ، ثم توجهت القطعات العسكرية المنظمة في 

 لقمع تحشدات االكراد واعمالهم االستفزازية ضد منشآت الحكومة والقبائل 1961ايلول 

 استمرت الحشود العسكرية في المناطق الشمالية للقضاء على اعمال  ، كما)2(الموالية لها 

 االكراد الذين ن االقطاعيين واالغواتالشغب التي قامت بها بعض العناصر المسلحة م

 ، واصدار قانون االصالح الى ايران ضد مراكز 1958 تموز 14هربوا بعد قيام ثورة 

طر ، ومن بين هؤالء حسين اغا الحكومة في االقضية والنواحي الشمالية من الق

المنكوري ، وعباس مامند ، واحتل اخرون سد دربندخان ، مما حدا بالحكومة الى تسليح 

بعض القبائل الموالية للحكومة وامرها بالزحف الى االغواث المتمردين وعلى مقاطعة 

  . )1(بارزان ايضا 

ة وانضم له العديد من زعماء     اما المال مصطفى البارزاني فقد امن لنفسه قاعدة واسع

 ، واستغل ضريبة االرض الفادحة )2(العشائر وبرزت زعامته بشكل اقوى من ذي قبل 

                                          
  . 58سعد ناجي جواد ، المصدر السابق ، ص )1(
بد الحميد العاني واخرون ، تاريخ الوزارات العراقة في  ؛ نوري ع189جالل طالباني ، المصدر السابق ، ص )2(

  . 143 ، ص5العهد الجمهوري ، ج
  . 292ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 180احمد فوزي عبد الجبار ، قاسم واالكراد ، ص )2(
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على الفالحين واستفاد من تجمعهم في بعض مناطق كردستان واوعز الى بعض االغواث 

 واالقطاعيين الذي سبق لهم االتفاق معه لتحويل هذا التجمع الى تجمع مسلح لتهديد حكومة

  . )3(عبد الكريم قاسم 

 ايلول 23    اتهم عبد الكريم قاسم في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزراة الدفاع في 

 بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية بانها وراء الحركة المسلحة في الشمال حيث 1961

ال لقد صرفت السفارة البريطانية ما يقارب نصف مليون دينار على هذه االعم: (قال 

العدوانية الخبيثة التي لفت الرجعية وقطاع الطرق والسراق واالقطاعيين واالنتهازيين 

كما اتهم الشركات النفطية االحتكارية بتحريض االقطاعيين االكراد ) وعمالء االستعمار

على التمرد ليمارسوا ضغطا على العراق في مفاوضات النفط التي كانت جارية انذاك 

: ية وهذه الشركات اوال ، وفي مطالبة العراق بالكويت ثانيا ، كما قال بين الحكومة العراق

، كما علل )  تموز14ان انتصارنا في القضاء على هذا التمرد اشبه بانتصارنا في ثورة (

  . )4(سبب تعطيل الحزب الديمقراطي في فشل الحزب في عقد مؤتمره السنوي 

على اتهامات عبد الكريم قاسم )  تريفليانهمفري(     علق السفير البريطاني في بغداد 

لبريطانيا ، بانه لم يكن له اي دور في هذه االضطرابات وانه قام بجولة في جبال العراق 

 ، ويمكن ان يقال هنا مالذي )1(، اجتمع خاللها بالشيوخ االكراد ولم يقدم الدعم المالي 

 كانت نواياه سليمة لماذ يجتمع يجعل السفير البريطاني ان يذهب الى شمال العراق ، واذا

                                          
 ؛ ستار 170 ، ص1989افية ، بغداد ، براك ، مصطفى البارزاني ، االسطورة والحقيقة ، دار الشؤون الثقالفاضل  )3(

عة اممحمد عالوي الحياني ، القصة الكردية في عهد عبد الكريم قاسم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الج

  . 59 ، ص2006 ،  العالي للدراسات السياسية الدوليةالمستنصرية ، المعهد
 ، دار 2مي ، مذكرات سفير عراقي في تركيا ، جطالب مشتاق ، اوراق ايا: انظر تفاصيل المؤتمر الصحفي في  )4(

  . 1961 ايلول 24 ، 707 ، العدد  ، بغداد ؛ جريدة الثورة349ـ348ص) ت. ال (الكاتب العربي ، بيروت ، 
)1(  Humphrey Trevelyan , The middle East in Revolution , Macmillan , London , 1970, P, 203 .   
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بشيوخ االكراد وهل من صالحيات السفير ان يلتقي بمن يشاء من الشعب العراقي ؟ اذن 

 . البد من اجراءات اتخذها خالل تلك اللقاءات والتي تمخضت فيما بعد عن تلك االحداث 

 عبد  ، كما اصدر1963 ـ 1962    لقد سادت فترة هدوء نسبي بين الطرفين للفترة 

الكريم اوامره بوقف الهجمات على االكراد ، ووجه انذارا يدعو فيه قادة الحركة الى 

بعد سيطرة الجيش على كل المدن والقصبات والطرق  . )2(االستسالم واعدا اياهم بالعفو 

  .)3(الرئيسية ، على الرغم من تعرضها بين فترة واخرى الى كمائن البيشمركة 

البارزاني شقيق المال مصطفى البارزاني والءه لعبد الكريم قاسم      اعلن الشيخ احمد 

وحث االكراد على قبول العفو ، وقد مدد عبد الكريم قاسم فترة العفو حتى االول من اذار 

  . )4( ادى الى وقف الحرب في الشمال مؤقتا 1963 ، اال ان حدوث انقالب شباط 1963

 

 

 

 

 

 الحزب االسالمي العراقي : خامسا 

 1960 شباط 2     قدم ابراهيم عبد اهللا شهاب ورفاقه طلبا الى وزارة الداخلية في 

) الدستور( ، وارفقوا مع طلبهم منهاج الحزب والمسمى بـ )1(للموافقة على اجازة حزبهم 

                                          
   . 293يدي ، المصدر السابق ، صليث عبد الحسن الزب )2(
  . 423دان ، المصدر السابق ، ص )3(
   .293ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )4(
ابراهيم عبد اهللا شهاب ، نعمان عبد الرزاق السامرائي  ، صبري محمود ال ليلي ، وليد عبد : قدم الطلب كل من  )1(

مدرس ، فليح حسن الصالح ، فاضل دوالن ، حميد الحاج حمد ذهيبه ، الحاج محمد الكريم  االعظمي ، ابراهيم منير ال
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: والذي تضمن مقدمة قصيرة اوضح فيها الظروف التي دفعتهم الى تقديم الطلب وهي 

م بالواجب تجاه الصراع الناشب بين االستعمار واالفكار والعقائد الشعور بالمسؤولية والقيا

الوافدة من جهة وبين العقيدة االسالمية الحقيقية لشعبنا من جهة اخرى ، اما منهاج 

ان غاية الحزب تطبيق احكام االسالم تطبيقا كامال شامال لجميع : (الحزب فقد تضمن 

يحارب جميع (في المادة الثالثة ان الحزب وورد ) شؤون الحياة وامور االفراد والدولة

طائفية والعنصرية وجميع االفكار والمفاهيم االلحادية التي لالدعوات المفرقة للصفوف كا

، ) ال تعترف بغير المادة ويرى في شيوعها هدما للمجتمع وال يجوز السكوت عنه

وسائل المعروفة واوضح منهاج الحزب السياسة الداخلية للحزب ، حيث اكد على اتباع ال

والمشروعة من اجل الوصول الى غايته ، ومنها قبول مسؤولية الحكم ، واالشتراك في 

االنتخابات وبث الوعي االسالمي بين الناس حسما جاء في المادة الرابعة ، اما المادة 

يتقيد في جميع تصرفاته واعماله ووسائله ومواقفه (الخامسة فقد نصت على ان الحزب 

 ، واكدت المادة التاسعة )شريعة االسالمية وروحها ومقاصدها وقواعدها العامةباحكام ال

ن على ان الحزب يؤمن بضرورة الوحدة العراقية وعلى ان العراق جزء من والثالثو

االمة العربية التي يجب ان تتوحد في دولة قوية على اساس االسالم وليس على اساس 

 ضرورة من ضرورات كفاح  العربي ويعدهزب بضرورة التضامناخر ، كما يؤمن الح

الشعب العربي لنيل استقالله وتحرره ، وكذلك يؤمن الحزب بسياسة الحياد الحقيقي بين 

  . )1(المعسكرين المتنازعين في العالم 

 منها ، ان يحل ى اجازة الحزب االسالمي لتصورات    اعترض وزير الداخلية عل

) 4(االعتراضات االخرى فتتعلق بامور مخالفة للمادة ، اما ) الدستور(المنهاج محل اسم 

                                                                                                                                 
 شباط 2، 6756غداد ، العدد جريدة الزمان ، ب: ينظر . الالمي ، عبد الجليل ابراهيم ، يوسف طه ، جاسم العاني 

1960 . 
  . 10ـ2، ص 1960منهاج الحزب االسالمي ، المطبعة االسالمية ، بغداد ، : للمزيد ينظر  )1(
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 الحزب المراد تاسيسه انه عد حسب راي وزير الداخلية ، كما )2(من قانون الجمعيات 

مخالف للنظام الجمهوري ، وال يتفق مع روح العصر ، ويتعارض مع احكام االسالم 

ين وعناصر اجنبية ذات ومبادئه ، كما اكد الوزير بانه علم بوجود عالقة بين المؤسس

 .  ، كان يقصد جماعة االخوان المسلمين في مصر )3(نزعة ال يقرها القانون 

  حقه في تمييز الحكم بعد ان عدعد ان رفض وزير الداخلية االجازة مارس الحزبب    

 باالضافة الى ما عرف من مبدئية وجرأة )4(الحزب السيد محسن الحكيم راعيا للحزب 

 نيسان نقضت المحكمة قرار وزير 26وفي  . )5(وجه المبادئ الشيوعيةفي الوقوف ب

  . )6(الداخلية والموافقة على اجازة الحزب

     بعد اجازته مباشرة قدم الحزب طلبا وفق قانون الجمعيات باجازة جريدة باسم 

 ، اال ان هذا الطلب رفض ، كما لم تسمح الرقابة للحزب بطبع منهاجه ونظامه) الجهاد(

الداخلي ، كما ان الحكومة اوعزت الى الجهات االمنية بمراقبة نشاط الحزب حتى اصبح 

 ، اال ان الحزب تمكن )7(غير قادر على عقد اجتماع او طبع اعالن اال باذن من الحكومة 

من نشر وجهات نظره في جريدة الحياد التي عطلتها الحكومة فيما بعد ، وبذلك فقد 

  . )1(ه  مبادئه وافكاره وارائلوسائل لنشرالحزب كل ا

 استطاع ان يعقد مؤتمره االول ، الذي تم فيه انتخاب الهيئة 1960 تموز 29     في 

االدارية للحزب ، حيث فاز عشرة اشخاص بعضوية الهيئة االدارية ومنهم عبد الجليل 

                                          
يجب ان ال تتعارض مع استقالل البالد :  على ما يلي 1960نصت المادة الرابعة من قانون الجمعيات لعام  )2(

ووحدتها الوطنية ومع النظام الجمهوري ومتطلبات الحكم الديمقراطي اوال ، وان ال تهدف الى بث الشقاق واحداث 

عراقية المختلفة ثانيا ، كما يجب ان ال يكون غرضها مجهوال او سريا الفرقة بين القوميات او االديان او المذاهب ال

ينظر نص المادة في جريدة الوقائع العراقية ، . تحت اغراض ظاهرية اضافة ان ال تكون مخالفة للنظام العام ثالثا 

  . 1960 كانون الثاني ، 2 ، 283العدد 
  . 1960 اذار 28 ، 395جريدة االهالي ، بغداد ، العدد  )3(
  . 49علي المؤمن ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 103 ، ص4نوري عبد الحميد العاني واخرون ، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ، ج )5(
  . 1960 نيسان 28 ، 6824جريدة الزمان ، بغداد ، العدد : لمعرفة قرار محكمة التمييز ينظر  )6(
 ) . 66( ، الملف و ، وزارة االرشاد. ك. د )7(
  . 97علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )1(
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يم ابراهيم ونعمان عبد الرزاق السامرائي ، وابراهيم منير المدرس ووليد عبد الكر

 ، )2(االعظمي وفاضل دوالن العاني ، وتم انتخاب نعمان عبد الرزاق السامرائي رئيسا 

 واجبا دينيا ووطنيا ونادى  على اهمية العمل الحزبي بوصفهالذي القى كلمة اكد فيها

بالدعوة الى مبادئ االسالم ورفع لوائها ، واكد على ضمان حماية الشباب من االنحراف 

اسية االخرى ، واختتم كلمته بالدعوة الى توسيع قاعدة الحزب عن وراء االحزاب السي

  . )3(طريق ضم كل القوميات والطوائف الدينية المسلمة 

     تمكن الحزب من نشر خاليا في بغداد واالنبار وسامراء وكانت محدودة جدا ، ولم 

محمد  (يستطع ان يحصل على تاييد من الجماهير ، وتم اغتيال احد اعضائه المدعو

فاصدر الحزب نشرة حزبية اتهم فيها الحزب الشيوعي العراقي وحزب ) محمود البنا

البعث العربي االشتراكي بتدبير حادثة االغتيال ، كما اتهمهما بالخروج عن تعاليم 

  . )4(االسالم

 ، اصدر الحزب االسالمي بيانا شجب فيه الشيوعية بعنف 1960 تموز 25     وفي 

 ، على حد تعبير الحزب االسالمي ، وفي )5( دعايتهم الخبيثة ومكائدهم وحذر االمة من

 ، انتقد الحزب الحكومة بشدة في مذكرة رفعها الى عبد الكريم 1960 تشرين االول 15

ان االقتصاد متدهور ، والشعب جائع ، واالموال العامة تنفق (قاسم واهم ما ورد فيها 

الة االجتماعية بحسب المفاهيم الدينية ال اثر لها ، في على اقامة التماثيل واالنصاب ، العد

 كما طالب )1() حين تشجع المفاهيم االلحادية وتمهد لها السبيل كمساواة المراة والرجل

                                          
 . المصدر نفسه  )2(
 ) . 23 / 22(الملف  . ح. ت . ل : ينظر نص كلمة االخوان المسلمون والتجمعات االسالمية في العراق في  )3(
، تاريخ الوزارات العراقية في  ؛ نوري عبد الحميد العاني واخرون 180محمد كاظم علي ، المصدر السابق ، ص )4(

  . 104 ، ص4العهد الجمهوري ، ج
  . 197مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )5(
 ؛ علي 1960 تشرين االول 15 ، 8جريدة الفيحاء ، بابل ، العدد : ينظر نص مذكرة الحزب االسالمي في  )1(

  . 49المؤمن ، المصدر السابق ، ص
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الحزب في المذكرة الحكومة بالقصاص من جميع الذين اقترفوا الجرائم المروعة في 

اء الدين الذي اعتقلوا خالل كركوك والموصل ابان حركة الشواف ، واالفراج عن علم

  . )2( 1960 ـ 1959الفترة 

 1960 تشرين االول 17    على اثر تلك المذكرة اتخذت الحكومة اجراءات سريعة ففي 

  . )3(القت القبض على تسعة من اعضاء الحزب البارزين ، وعطلت جريدة الفيحاء

الحكومة باطالق سراح  ، اصدر الحزب بيانا طالب فيه 1960 تشرين االول 20    في 

 تشرن االول من نفس العام اغلقت السلطات مقر الحزب 21 ، وفي )4(اعضائه المعتقلين 

 ، مما اضطر معظم اعضاءه الى )5(في بغداد ، وقرر الحاكم العسكري العام حل الحزب 

  . )6(الهجرة من العراق الى مصر ثم الى السعودية 

كريم قاسم جاهدا التاثير على قادة الحزب ، لذا دعا  ، حاول عبد ال1961 اذار 15    في 

المعتقلين من قادته الى مقره في وزارة الدفاع وعرض عليهم تغير صفة الحزب وتحويله 

  )7(الى جمعية خيرية سوف تحظى بدعمه 

     اضطر الحزب الى العمل السري مرة اخرى ، باالضافة الى العمل الواجهي باسماء 

 15بطة االسالمية او الجمعية االسالمية والتي اصدرت نشرة وزعت في مختلفة منها الرا

والتي تهدف الى تذكير الناس ) لكي ال ينسى الناس( تحت عنوان 1961كانون االول 

  . )1(بجرائم الشيوعيين في الموصل وكركوك 

                                          
 1960 تشرين االول 15 ، 8، العدد جريدة الفيحاء ، بابل  )2(
  . 49علي المؤمن ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 294 ـ 293عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسسية في العراق ، ص )4(
  . 180محمد كاظم علي ، المصدر السابق ، ص )5(
 في العراق 1958ورتي رشيد عالي الكيالني و نجم الدين السهروردي ، التاريخ لم يبدا غدا ، حقائق واسرار عن ث )6(

  . 488 ، ص1989 ، شركة المعرفة ، بغداد ، 1، ط
  . 294عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية في العراق ، ص )7(
  . 295، صالتطورات السياسية في العراق , عبدالفتاح علي البوتاني  )1(
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    يرى حنا بطاطو ، ان عدد من اعضاء الحزب االسالمي او المرتبطين به والذي 

لهم ارتباطات مع ضباط اقوياء ، دور في عمليات اغتيال الشيوعيين ظنا منهم كانت 

  . )2(بابادتهم لبضع مئات من الشيوعيين يمكنهم تحطيم ارادة كل االخرين 

    يمكن ان يقال ان الحزب االسالمي لم يحض بقبول الجماهير وظل حزب ضعيف 

سية االخرى فلذلك لم يحصل تعاون ونشاطه محدود كما انه لم يتقرب الى االحزاب السيا

 . بينه وبين تلك االحزاب ، فلم يكن له تاثير في تاريخ العراق السياسي المعاصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االحزاب السياسية التي لم تحصل على االجازة 

 الحزب الجمهوري : اوال 

ا        بعد االنقسام الذي وقع في صفوف الشيوعيين ، اسس عدد من اليساريين حزب

، بعدما ايقنوا ان الحزب الشيوعي برئاسة زكي خيري ) الحزب الجمهوري(معتدال باسم 

  . )1(ال امل له بالترخيص 

                                          
  . 264الث ، صحنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الث )2(
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 قدم عبد الفتاح ابراهيم ورفاقه ، طلبا الى وزارة الداخلية 1960 شباط 12     في 

ذي  ، وارفقوا بطلبهم منهاج الحزب ال)2() الحزب الجمهوري(الجازة حزب سياسي باسم 

ان الحزب يسعى بالوسائل الديمقراطية الى صيانة الجمهورية (نصت المادة االولى منه 

وتوطيد اركان الوحدة العراقية وتعزيز النهج الجمهوري الديمقراطي باقامة نظام نيابي 

، ) برلماني يستند الى مجلس وطني واحد منتخب بصورة حرة وبطريقة االنتخاب المباشر

اجل تعزيز التاخي بين الشعبين العربي والكردي ، وتوطيد الوحدة كما يعمل الحزب من 

الوطنية على اساس متين ، ويقر الحزب ممارسة الشعب الكردي لكافة حقوقه القومية 

ويعمل على اقامة ادارة ذاتية موحدة للشعب الكردي ضمن الوحدة العراقية ، ويؤكد 

قة مع شعوب اسيا وافريقيا ، وتثبيت الحزب على سياسة الحياد االيجابي ، وتوثيق الصدا

سياسة التضامن العربي ، وتحقيق اهداف العرب القومية ، باسناد حركات التحرر العربية 

. والتعاون مع جميع االقطار العربية في تحرير اجزاء الوطن العربي من القوى االجنبية 

صة بتقديم وفي السياسة االقتصادية ، يؤمن الحزب بحل المشاكل الزراعية الخا

المساعدات المالية والفنية للمزارعين ، وارشادهم الى افضل الطرق الزراعية ، ويؤمن 

الحزب بمبدا التوجيه االقتصادي على اساس وضع وتنفيذ خطة اقتصادية وطنية تقوم 

على تخصيص اعلى نسبة من الدخل الوطني لالستثمار االنتاجي بجميع االمكانيات 

                                                                                                                                 
  . 193مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )1(
صديق االتروشي ، . عبد الفتاح ابراهيم ، محمد مهدي الجواهري ، احمد جعفر االوقاتي ، د: قدم الطلب كل من  )2(

 الحكاك ، عبود مهدي زلزله ، عبد الرزاق مطر ، طه باقر ، صالح الشالجي ، عبد الحليم كاشف الغطاء ، عبد الحميد

عبد االمير مجيد الصفار ، سليم حالوي ، حسن جدوع ، نيازي . رفيق حلمي ، فريد مهدي االحمر ، حسن االسدي ، د

. فرنكول ، شاكر الحريري ، نايف الحسن ، سعيد عباس ، عبد الصمد خانقاه ، عبد القادر الطالباني وجالل شريف 

  . 183 ؛ محمد كاظم علي ، المصدر السابق ، ص275بق ، صليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السا: ينظر 
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دي الى بناء االساس االقتصادي وزيادة الدخل الوطني وضمان االقتصادية انتفاعا يو

  . )1(حسن توزيعه بين جميع طبقات الشعب 

     اعترضت وزارة الداخلية على منهاج الحزب ، بحجة انه يشير الى توقع اعالن 

الشعب (و ) الشعب العربي(الدستور الدائم ، كما رفضت وزارة الداخلية عبارتي 

 15المؤسسون بتعديل بعض مواد المنهاج ، وقدم الطلب مرة ثانية في  فقام )2()الكردي

نظام (، ومجلس نيابي واحد الى ) القومية( ، بعد ان غُيرت كلمة الشعب الى 1960اذار 

، اال ان هذه التعديالت لم تحقق اغراضها ، ويعلل وزير الداخلية هذا الرفض ) برلماني

 ، في حين يذكر ليث )3(ا بتوجهاته اليسارية الى ان عبد الفتاح ابراهيم كان معروف

) جماعة اتحاد الشعب(الزبيدي ان سبب رفض وزير الداخلية هو انضمام الشيوعيين 

تحت لواء هذا الحزب لكي يستطيعون اداء عملهم بشكل رسمي ، كما ان منهاج الحزب 

ا الراي ، ان  ، ويسند هذ)4(المذكور ال يختلف عن منهاج الحزب الشيوعي اال بشيء قليل

مديرية االمن حذرت عبد الكريم قاسم في تقرير لها من اجازة الحزب الجمهوري النه 

 وانه اذا اجيز هذا الحزب فسينظم )1() يراد ان يكون واجهة للحزب الشيوعي العراقي(

  . )2(اليه جميع الشيوعيين 

                                          
 ، 1960 ، السنة الثامنة ، اذار ونيسان 15 ، العدد  ، بغدادمجلة الثقافة الجديدة: منهاج الحزب الجمهوري  )1(

  . 122ـ115ص
  . 1960ر اذار 3 ، 6781جريدة الزمان ، بغداد ، العدد  )2(
  . 297تطورات السياسية الداخلية ، صعبد الفتاح علي البوتاني ، ال )3(
  . 284ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 1960 شباط 10 في 1279 ، مديرية االمن العامة ، العدد 24 ، تقارير خاصة ، الملف ح. ت . ل  )1(
 . المصدر نفسه  )2(
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 ، فقدمت الهيئة المؤسسة 1960 اذار 27     ابلغ عبد الفتاح ابراهيم ورفاقه برفض الطلب في 

 ، انتقدت فيه النظام السياسي السائد ، وطالبت 1960 نيسان 2مذكرة الى عبد الكريم قاسم في 

  . )3(باطالق الحريات الديمقراطية وعدم وضع القيود امام الحريات السياسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حزب التحرير : ثانيا 

 ورفاقه طلبا الى وزارة الداخلية لغرض      قدم عبد الجبار عبد الوهاب الحاج بكر

 ، وارفقوا بطلبهم منهاج الحزب الذي لم يختلف في )1(الموافقة على تاسيس حزب سياسي 

                                          
  . 1960 نيسان 5 ، 410جريدة االستقالل ، بغداد ، العدد  )3(
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مضمونه وجوهره عن منهاج الحزي االسالمي ، حيث اكد على استئناف الحياة االسالمية 

سة الداخلية اكد وحمل الدعوة االسالمية وبناء المجتمع على اسس االسالم ، وفي السيا

المنهاج على العمل على تطبيق االسالم في المجتمع تطبيقا كامال وشامال لجميع شؤون 

  . )2(حياة االفراد والدولة ، كما اكد على وحدة البالد والمحافظة على استقاللها 

 رفضت وزارة الداخلية اجازة الحزب ، وبررت الرفض بان 1960 اذار 27     في 

خالفا لروح العصر ، ومجافيا لمبادئ الشريعة االسالمية ، فضال عن منهاج الحزب م

  . )3(ارتباطه خارج العراق بحزب التحرير االسالمي الذي مقره في االردن 

    اعترضت الهيئة المؤسسة ، وقامت بتمييز الطلب ، اال ان محكمة تمييز العراق ايدت 

  . )4( 1960 نيسان 29قرار وزارة الداخلية بالرفض في 

 مايس 22     بعد رفض اجازة الحزب ، عاد الى العمل السري ، واصدر بتاريخ 

 منشورا هاجم فيه عبد الكريم قاسم الفساحه المجال للشيوعيين بالعمل وتشجيعه 1960

للصراع بين القوى السياسية من اجل القضاء بعضها على البعض ، لينشغلوا جميعا عن 

 حزيران على اثر 6، كما اصدر الحزب في بيان في  )5(الدولة واعمالها وخططها 

خطاب رئيس الوزراء بمناسبة عيد االضحى المبارك ، واتهم هذا البيان الحكام باالبتعاد 

                                                                                                                                 
صوب تي ، عبد الجبار حسين الشيخلي ، غعبد الجبار عبد الوهاب بكر ، محمد عبيد البيا: قدم الطلب كل من  )1(

يونس الجبوري ، صالح عبد الوهاب الحاج بكر ، عبد الهادي علي النعيمي ، محمد سليم الكواز ، علي السيد فتحي ، 

  . 1960 شباط ، 2 ، 6756ريدة الزمان ، بغداد ، العدد ج: ينظر . حسن سلمان التميمي واحمد حامد االبراهيمي 
  . 1960حزب التحرر ، نظرة حزب التحرير في السياسة الداخلية والخارجية ، بغداد ، : ينظر نص المنهاج في  )2(
  . 296عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )3(
  . 1960 نيسان 29 ، 6825جريدة الزمان ، بغداد ، العدد  )4(
  . 296عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )5(
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عن تعاليم االسالم وعدم االخذ بها ، وحث البيان رئيس الوزراء على تبني االسالم عقيدة 

  . )1(ونظام والعمل على اقامة الدولة االسالمية 

ه  على الوسط الشعبي ، كما ان اعضاء   يمكن القول ان حزب التحرير لم يكن له تاثير 

ان العالقة بين الحزبين  فضال عن ، )2(نادرا ما يشاركون في النشاطات المعادية للنظام 

 . الدينيين كانت سيئة ووصلت حد التصادم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االحزاب التي لم تقدم طلبات التاسيس 

                                          
  . 183محمد كاظم علي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 103علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )2(
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 : حزب االستقالل : اوال 

     اصبح حزب االستقالل حزبا ضعيفا ، ونشاطه محدود ، اقتصر على اصدار كراس 

، ومن خالله اخذ يهاجم عبد الكريم قاسم ) شباب االستقالل( باسم 1960في ايلول 

والشيوعيين وكشف عن سيطرة الشيوعيين على السلطة وتخلي الحكومة عن صالحياتها 

  . )1(الدستورية 

ادة الحزب على استعداد للتعاون مع القوى المعارضة لنظام حكم عبد ي   لقد كانت ق  

الكريم قاسم ، وقدم للمعارضة ما يستطيع من الدعم المادي والمعنوي ، من اجل اسقاط 

حكم عبد الكريم قاسم ، فتعاون مع فؤاد الركابي امين سر القيادة القطرية لحزب البعث 

 ساهم محمد صديق شنشل امين عام الحزب بالدعم المالي في العربي االشتراكي ، كما

   .)2(محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم 

     لم يكن للحزب جريدة علنية او سرية ، كما انه لم يعتمد على نظام الخاليا في 

 اثر 1959تنظيماته ، وظل بعيدا عن الجماهير ، واصيب نشاطه بالشلل في نهاية عام 

اق معظم قواعده بالحزب العربي االشتراكي الذي تكون من اعضائه انشقاقه والتح

 )3(المنشقين 

 

 

 

 الحزب العربي االشتراآي: ثانيا 

                                          
  1960يلول  ا1 تموز اهدافها وانحراف الحكم فيها ، 14منشورات شباب االستقالل ، ثورة  )1(
  . 35فؤاد الركابي ، الحل االوحد ، ص )2(
  . 510ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )3(
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 ، ويرى محمد 1960هو جناح انشق عن حزب االستقالل ، تاسس في تموز       

صديق شنشل بان االنشقاق كان بدفع الجمهورية العربية المتحدة لعبد الرزاق شبيب 

  . )1(وهان الحسن وحثهم على االنشقاق واغرائهم بالمال ومالك د

 بصورة سرية ، وانتخب عبد الرزاق شبيب رئيسا له مؤتمره االول عقد الحزب    

وقاسم يحيى المفتي امينا للسر ، كما ضمت قيادته فيصل الوائلي ، مالك دوهان الحسن ، 

لحزب تتالف من ذوي االمالك احمد الجبوري وعبد العال صكبان ، والمالحظ ان قيادة ا

 .  )2(واصحاب العقارات والفئات الثرية والمثقفين 

نظمت قواعد الحزب على اساس الخاليا وكانت تتالف في معظمها من الشباب ابناء     

الطبقات الوسطى ، كما نجح الحزب في كسب عدد قليل من الضباط ابرزهم العقيد عبد 

والمقدم كنعان نايف والزعيم الركن شاكر ) ذاكمتصرف الموصل ان(اللطيف الدراجي 

  . )3(محمود شكري وغيرهم ، حيث استطاع الحزب تكوين تنظيم عسكري متواضع 

 اصدر الحزب اول نشرة والتي تضمنت منهاجه الذي يتالف من 1960 تموز 14    في 

منهاج مادة اساسية عامة ، واهم ما ورد في ) 37(مواد اساسية ومن بابين تضمنا ) 6(

الحزب ، يؤمن الحزب بان الوطن العربي وحدة جغرافية وتاريخية وقومية ولغوية 

واجتماعية وسياسية ، وان االستعمار هو الذي جزأ هذا الوطن ، وان القومية العربية 

اما سياسة الحزب . قومية انسانية ال عدائية تعتز بمقوماتها وتحترم القوميات االخرى 

بان العراق جزء ال يتجزأ من الوطن العربي الذي يعمل الحزب الداخلية ، فهو يؤمن 

لى اسس ديمقراطية ضمان حياة دستورية تستند ععلى توحيده ، كما يعمل الحزب على 

هي السبيل االقوم لحل المشكالت ) االشتراكية االصالحية(سليمة ، ويرى الحزب ان 

                                          
  . 173 ـ172محمد كاظم علي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 8 / 22و ، الحزب العربي االشتركي ، الملف .ك.د )2(
  . 106 الحسناوي ، المصدر السابق ، صةعلي حمز )3(
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 ان تقوم على اساس ضمان االقتصادية ، ويؤكد الحزب على ان السياسة العربية يجب

مصلحة االمة العربية وتحرير جميع اجزاء الوطن العربي والحيلولة دون اخضاعه الي 

اما السياسة الخارجية فيرى الحزب انها يجب ان تستمد من مصلحة االمة . نفوذ اجنبي 

 العربية وتنسجم مع اهدافها القومية ، وانتهاج سياسة الحياد االيجابي وعدم االنحياز

  . )1(والتمسك بمبدا التعايش السلمي 

    افتقر الحزب الى التاييد الجماهيري والقواعد الشعبية الواسعة ولم يتمكن من القيام 

بدور فعال في النضال القومي ، فضال عن ان حزب االستقالل قد شن هجوما واسعا 

ما ان حزب عليه، وعد اعضائه منشقين عنه او انه حزب اوجده جمال عبد الناصر ، ك

  . )2(البعث رفض قبوله في الجبهة القومية وعد حزب االستقالل هو الحزب الشرعي 

    هاجم الحزب العربي االشتراكي حزب البعث لرفضه قبوله في الجبهة القومية ، كما 

 اجازة الحزب وصف و1960 ايلول 11اندالعها في هاجم الحركة الكردية عند 

 اً عده حزبتي وقع بها عبد الكريم قاسم ، اذخطاء الكبيرة الاليمقراطي الكردستاني من اال

  . )3( هدفه االنفصال عن العراق اًعنصري

حرية ـ (وبعد فترة استبدله بشعار ) كفاح ـ وحدة ـ اشتراكية(    اتخذ الحزب شعار 

ية العربية المتحدة ، واكد على شعار االتحاد الفيدرالي مع الجمهور) اشتراكية ـ وحدة

  .)4( هذا الشعار تقدميا يخدم االمة العربية ليمن وعدوا

                                          
الحزب العربي االشتراكي ، المنهاج االساسي للحزب العربي االشتراكي ـ العراق ، : ينظر تفاصيل المنهاج في  )1(

 ) . ت. ال (بغداد ، 
  . 317عبد الفتاح علي البوتاني ، تطورات السياسية الداخلية ، ص )2(
 . المصدر نفسه  )3(
  . 175محمد كاظم علي ، المصدر السابق ، ص )4(
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) الكفاح(، ونشرة اخرى باسم ) العربي االشتراكي(      اصدر الحزب نشرة دورية باسم 

 ، كما 1956التي كان يصدرها شباب االستقالل منذ عام ) الكفاح(وهي استمرار لنشرة 

تهمتها باضرام نار الفتنة اصدر الحزب مجموعة بيانات نددت بسياسة الحكومة وا

  . )1(والكراهية بين ابناء الشعب 

 حزب البعث العربي االشتراآي : ثالثا 

 ، تعرض 1959 تشرين االول 7     بعد فشل محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم في 

الحزب الى ضربة قوية ، حيث تعرض اعضاء الحزب الى اعتقاالت واسعة ادت الى 

ناشطوا الحزب يعتقلون واحدا بعد االخر ويودعون السجن، (ان شل نشاطات الحزب ، وك

، )2() وتفككت منظمات بكاملها ، وهرب فؤاد الركابي امين سر القطر العراقي الى سوريا

  . )3(اما الخاليا القليلة الباقية فقد وضعت في عهدة حازم جواد 

، اخذ )  العراقمكتب( ، تاسس في دمشق جهاز خاص سمي 1960    في كانون الثاني 

على عاتقه مهمة مساعدة حازم جواد على اعادة تنظيم الحزب ، وكان ابرز اعضاء 

المكتب فيصل حبيب الخيزران وطالب شبيب وعلي صالح السعدي الشخصية الرئيسية 

 عاد علي صالح 1960في المكتب والذي سيرتبط باسمه تاريخ الحزب ، وفي نيسان 

 ، بعد اعالن عبد الكريم قاسم الغاء احكام )4(يم الحزب السعدي الى العراق وتسلم تنظ

  . )5(االعدام 

                                          
  . 210هيم الجبوري ، المصدر السابق ، صابرا )1(
  . 281حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )2(
 ، اعتقل 1952 من الطبقات الوسطى ، انتسب الى حزب البعث عام 1936حازم جواد ، من مواليد الناصرية  )3(

 ، يقيم في 1956 للحزب عام اربع مرات في العهد الملكي وكذلك في عهد عبد الكريم قاسم ، عضو قيادة قطرية

 ، 1963مذكرات حازم جواد الرجل الذي قاد البعث العراقي الى السلطة عام : للمزيد ينظر  . 1979بريطانيا منذ 

  2ـ1 ، ص2004، ) م. ال (
  . 241عزيز جبر شيال ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 72ـ70 و ص62ـ60 ، ص7نضال البعث ، ج )5(
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     تمكن علي صالح السعدي من اعادة تنظيم الحزب واعالن تشكيل خالياه واتسعت 

تنظيماته بين اوساط الطلبة ، كما وجه الحزب اهتماما خاصا بالجيش فتشكل المكتب 

د ، طالب شبيب ، احمد حسن البكر ، علي صالح السعدي ، حازم جوا: العسكري من 

صالح مهدي عماش وعبد الستار عبد اللطيف ، وشدد المكتب على توسيع قاعدة الحزب 

  . )1(بين ضباط الجيش من اجل التخطيط للسيطرة على مقاليد الحكم 

 ، التصرفات الخاطئة المتمثلة 1960 نيسان 8    ادان الحزب في بيان داخلي صدر في 

على الشيوعيين في عدد من الكليات والمعاهد ، ودعا البعثيين الى تصويبها باالعتداء 

وطلب الحزب من كوادره ان يقفوا موقف المترقب للمعركة ، وان يتركوا عبد الكريم 

 ، كما ادان )2(قاسم يواجه الشيوعيين ، وان يتحين الحزب الفرصة السانحة لبلوغ اهدافه 

ة االغتياالت التي كان يتعرض لها الشيوعيين وعدها الحزب في نشرة حزبية داخلية موج

انعطافا خطيرا في اتجاه االوضاع ونذيرا لمحاوالت تحاول تغير مسار الكفاح العربي عن 

 ، وفي حقيقة )3(اسلوبه القائم على تنظيم الشعب بكل فئاته واشغاله في معارك جانبية 

د ان استنفدت تلك العمليات اغراضها االمر ان البعث لم يوقف اغتياالت الشيوعيين اال بع

السياسية وقد وصلت اغتياالت الشيوعيين الذروة عند استيالء البعث على السلطة عام 

1963 .  

 عقد المؤتمر القطري الثالث لحزب البعث في بغداد ، وقد انتخب 1960   في اب 

 ، حازم جواد ، )امينا للسر(المؤتمر قيادة قطرية جديدة ، تالفت من علي صالح السعدي 

تحسين معلة ، محسن الشيخ راضي ، عبد الحسين عبد الصاحب ، دحام االلوسي ، حميد 

خلخال وكريم محمد شنتاف ، واصدر بيانا حدد فيه موقفه من االوضاع السياسية ، اذ 

                                          
  . 283راق ، الكتاب الثالث ، صحنا بطاطو ، الع )1(
  . 62ـ60 ، ص7نضال البعث ، ج )2(
   .307عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )3(
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شجب االغتيال السياسي ، واكد على اعتماد النضال الشعبي السياسي طريقا للعمل ، كما 

  . )1( الجهود لتماسك التنظيم الحزبي واندماجه مع الجماهير الشعبية دعا الى بذل

والتي ) لجان االنذار(    عمل الحزب على تشكيل شبكة من اللجان اطلق عليها اسم 

  . )2() الحرس الوطني( نواة لما عرف بـ 1963اصبحت بعد انقالب 

ي الشعارات التي طرحها     نظم حزب البعث مظاهرات ضد الحكومة واتهمها بالعمالة ف

، مما ) الجيش للشعب والديكتاتورية لالستعمار(و ) الموت لعمالء بريطانيا الجدد(ومنها 

ادى الى تصدي الحكومة لتلك المظاهرات ، والتمكن من اعتقال العشرات من المتظاهرين 

ها  نظم البعثيون مظاهرة رفعوا في1960 ، وفي االول من تشرين الثاني )3(البعثيين 

 كانون االول ، شهدت بغداد مظاهرة شارك 5الفتات تدعو لقيام الجبهة القومية ، وفي 

فيها تنظيم الموصل وميسان ، وحدث فيها اصطدام بين البعثيين والشيوعيين وقع على 

 استطاع الحزب 1961 ، وفي كانون الثاني من عام )4(اثرها عدد من القتلى والجرحى 

واخذت تطبع باعداد كبيرة وركزت في محتواها على ) تراكياالش(اعادة اصدار جريدة 

  . )5(تحريض الناس ضد الحكومة 

    اقتنع حزب البعث ان ليس بامكانه القيام بانقالب ناجح من اجل السيطرة على السلطة 

فاخذ يقترب من حركة القوميين العرب ، التي سنتحدث عنها في نهاية هذا الفصل وحزب 

 معهم مفاوضات واتصاالت لغرض تكوين جبهة واحدة موحدة يطلق االستقالل ، وجرى

                                          
  . 245ـ235عزيز جبر شيال ، المصدر السابق ، ص: ينظر . لالطالع على ما جاء في المؤتمر من توصيات  )1(
  . 283ب الثالث ، صحنا بطاطو ، العراق ، الكتا )2(
  . 681و ، المظاهرات السياسية ، الملف .ك.د )3(
  . 309عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )4(
  . 1992 شباط 7 ، 7851جريدة الثورة ، بغداد ، العدد  )5(
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وكانت تهدف الى العمل بصورة سرية لضم العراق ) الجبهة القومية الموحدة(عليها اسم 

  . )1(الى الجمهورية العربية المتحدة بشتى الوسائل 

 ، والتي ضمت حركة 1961    تمكن الحزب من تشكيل الجبهة القومية في اذار 

وميين العرب وحزب االستقالل باالضافة الى حزب البعث وعدد من المستقلين وبعض الق

  . )2(الممثلين عن المنظمات المهنية 

     عملت الحكومة على متابعة نشاط الجبهة وتقويم اطراف المساهمة فيها ، فقد وصفت 

عمل على ازالة والتي ت) االستعمارية(و ) اليمينية(مديرية االمن العامة تلك الجبهة بـ 

ان اهم ما فيها هو حزب (الثقة بزعيم البالد ، فقد اشار احد التقارير االمنية الخاصة الى 

البعث العربي ، اما الفصائل االخرى فال تمثل اال عددا قليال من االشخاص الذين يؤمنون 

فقط ،  وبذلك فان حزب االستقالل لم يبق منه اال الهيكل العام )3() بزعامة عبد الناصر

 . حيث تعده السلطة حزبا منحال ، اما حركة القوميين العرب فلم يكن لها دور مؤثر 

 من  االشتراكي     لم يستمر هذا التنظيم طويال ، اذ لم يتمكن حزب البعث العربي

االستمرار بالتعاون مع الكتل القومية ، فسرعان ما تصدعت صفوفها وبخاصة بعد حدوث 

 ، وانعكاس موقف الرئيس المصري جمال عبد 1961 ايلول 28 االنفصال في سوريا في

 على موقف االحزاب والحركات القومية  االشتراكيالناصر من حزب البعث العربي

 .   )4(الدائرة في تلك السياسة

                                          
انون االول  ك21 في 15359امن بغداد  ، ينظر كتاتب مديرية 24 ، تقارير امنية خاصة ، رقم الملف د. و . م  )1(

  )2 ( في الملحق رقم 1960
 . المصدر نفسه  )2(
عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية : ، نقال عن ) 32 / 22( ، الجبهة القومية ، الملف ح. ت . ل  )3(

  . 312الداخلية ، ص
  ؟ 312عزيز جبر شيال ، المصدر السابق ، ص )4(
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 ، عقد الحزب مؤتمر سري في بغداد النتخاب قيادة جديدة 1962     في مطلع اذار 

 ، وقد اقر المؤتمر خطة القيادة في اسقاط النظام )1(مة والتخطيط النقالب يطيح بالحكو

واقامة حكومة يكون للحزب الدور الرئيس فيها بغض النظر عن التشكيلة الوزارية وحدد 

  . )2(لذلك مدة سنة 

     بدا تحرك الحزب لتقوية التنظيم داخل الجيش فعمل على كسب العسكريين ، وعزز 

: اشخاص ، امينه علي صالح السعدي ، اعضاؤه ذلك بمكتب عسكري مؤلفا من ستة 

حازم جواد طالب شبيب ، احمد حسن البكر ، صالح مهدي عماش ، عبد الستار عبد 

 ، عقد 1962 وفي نيسان )3(اللطيف ، وقد عهدت اليهم مهمة التخطيط والتنفيذ للثورة 

فاصيلها الدقيقة ، الحزب مؤتمرا قطريا استثنائيا لمناقشة خطة االطاحة بالنظام القائم بت

كما كلف قيادة فرع بغداد باعداد العناصر المدنية وتدريبها على السالح لضمان مشاركتها 

  . )4( 1963 شباط 8في االنقالب على النظام والذي حدث في 

 

 

 

 

 

 

                                          
  . 282اطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، صحنا بط )1(
  . 120علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )2(
 ؛ شبلي العيسمي ، تاريخ حزب البعث العربي االشتراكي المرحلة 283حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )3(

  . 426 ، ص1973 ، بيروت ، 1 ، ط3 ، ج1968ـ1958الصعبة  
  . 121 الحسناوي ، المصدر السابق ، صعلي حمزه )4(
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 حرآة القوميين العرب : رابعا 

 هاني  على اثر ارسال1958     بدا نشاط حركة القوميين العرب بعد قيام ثورة 

 الى العراق من اجل البدء بنشاط الحركة وتشكيل قيادة محلية ، وقد تمكن من )1(الهندي

والذي ادى ) الوحدة طريقنا(، واصدار كراس بعنوان ) الوحدة(اصدار نشرة سرية باسم 

  . )2(الى التعريف بالحركة 

ان يشغل      يعد باسل الكبيسي من ابرز اعضائها ومؤسسيها في العراق ، والذي ك

انذاك منصب مدير المكتب الخاص لوزير الخارجية ، وعلى اثر اقالة عبد السالم عارف 

من مناصبه الرسمية ، انتقد الكبيسي علنا الحكومة وعبد الكريم قاسم ، مما حدا بالسطة 

  . )3( واحالته الى المحكمة 1959 كانون الثاني 8القاء القبض عليه في 

ركة استطاعت تهريب االسلحة من سوريا الى الموصل وبغداد     يذكر الكبيسي ان الح

وتسليمها الى الفئات المناهضة للحكومة ، كما عملت الحركة على فتح دورات للتدريب 

على السالح خارج العراق ، وعملت على فتح دورات للتثقيف والتنظيم في مدرسة حزبية 

   .)4(خاصة يحاضر فيها االمين العام جورج حبش وغيره 

    تمكنت اجهزة االمن والشرطة ان تهتدي الى اهم اوكار الحركة في المنصور والكرخ 

حامد :  والقبض على بعض العناصر القيادية امثال 1960في بغداد واقتحامها في ايلول 

علوان الجبوري ، عداي علوان الجبوري ، رشيد سعيد التكريتي وعبد الحسين محمد 

                                          
 بسبب 1941 ، اسقطت عن والده الجنسية العراقية بعد حركة 1930من مواليد بغداد  : هاني محمود الهندي )1(

موقفه السياسي ضد النظام الملكي وسفرته الحكومة العراقية الى سوريا ، اصبح وزيرا للتخطيط في سوريا بعد انقالب 

 ، بيروت ، 4باسل الكبيسي ، حركة القوميون العرب ، تعريب  نادرة الخضري الكبيسي ، ط: ظر ين . 1963 اذار 8

  . 66ـ65 ، ص1985
  . 68 و 26 و 22المصدر نفسه ، ص )2(
  . 193عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )3(
  . 136ـ117باسل الكبيسي ، المصدر السابق ، ص )4(
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 كما قامت )1(طات عدد من مناشير الحركة ورسائلها الربيعي وغيرهم وضبطت السل

 بمداهمة الوكر الرئيسي للحركة في منطقة الوزيرية 1961 كانون االول 10السلطات في 

  التنظيم االول في العراق، وتعد، وتمكنت من القاء القبض على نايف حواتمه مسؤول

تعطيل نشاطها السياسي هذه ضربة قاصمة وجهت للحركة من قبل السلطات مما ادى الى 

  . )2(وتشتت قواها 

 الرابطة القومية : خامسا 

 ، ومن ابرز عناصرها ، هشام الشاوي ، المحامي عدنان 1958    تاسست في اب 

الراوي ، المحامي عبد الواحد صقر ، المحامي عماد تكليف فرعون ، المحامي رمزي 

 التنظيم والتجمع في حركة قومية العمري ، وبرر تشكيلها بان الحاجة اصبحت ملحة الى

ال حزبية تضم العناصر الذين ال يرغبون في االنضمام الى االحزاب ، كما انها اشادت 

ه جميع االحزاب ووصف الحزبية ناصر في الدولة الموحدة بعد الغائبتجربة جمال عبد ال

ي والفساد واعظم سبب للتفسخ االجتماع) . (اكبر ركيزة لالستعمار(وبانها ) بالمقيتة(

  . )3() السياسي

    اكدت الرابطة القومية بان االشتراكية هي الطريق القومي لبناء المجتمع المتضامن ، 

وان الديمقراطية سبيل الشعب العربي لحكم نفسه بنفسه ، وان العراق جزء من الوطن 

وحدة العربي ، وان العرب واالكراد متساوين في الحقوق والواجبات ، كما دعت الى ال

العربية الشاملة ، واشارت الى ان وحدة العراق الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة 

  . )4(خطوة كبرى لتحقيقها 

                                          
 ) . 861(و ، المجلس العرفي االول ، حامد علوان الجبوري ، الملف ، .ك.د )1(
  . 110علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 533 ، ص1963 ، القاهرة ، 1احمد فوزي ، قاسم والنفط لهو في لهب ، ط )3(
  . 111علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )4(
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     امتاز نشاط الرابطة القومية بالسلبية الفتقارها الى الفكرة الواضحة فضال عن التنظيم 

ة اعضاء فقط باالضافة المحدود ، وعدم االنسجام بين اعضائها الذين ال يتجاوزون الست

الى ابتعادهم عن العمل الحزبي المنظم لعدم ايمانهم بالحزبية ، مما ادى الى انهاء 

 . )1( 1963 تشرين الثاني 18نشاطها، وانضمام اعضائها الى االتحاد االشتراكي بعد 

 اقتصر على 1963 الى 1960    يمكن القول ان نشاط الرابطة القومية في الفترة 

 1960 اب 20وعلى اصدار البيانات فقد صدرت في ) الرقيب(لنشرة السرية اصدار ا

 التقرب منه خيانة وانها وعدت) عروبتنا وقوميتنا(ا على بيانا عدت فيه الوضع انذاك حرب

 يصدرها اً احكام عمليات اغتيال الشيوعيين وعدتهتعمل على تقويضه ، كما انها شجعت

  . )2(الشعب بحق الشيوعيين 

  يتضح مما سبق ان االحزاب التي عارضت السلطة ، لم يكن لها نفوذ جماهيري ،    

كما لم يكن لها برامج ثابتة ، ولم تكن لها وحدة فكرية او سياسية لتجمع انصارها ، فلذلك 

اتسمت بازدواجية المواقف ، كما انها كانت تغطي فشلها برفع شعارات الوحدوية التي 

، باالضافة الى الصراع بين هذه االحزاب لعدم وجود قواسم يطرحها جمال عبد الناصر 

مشتركة للعمل الوطني ومحاولة كل حزب تحقيق المكاسب الحزبية على حساب االحزاب 

االخرى اوال ومصلحة البلد ثانيا ، كما ان بعضها مرتبط بجهات خارجية ليس من 

 . يمقراطية مصلحتها استقرار الوضع السياسي في العراق وبروز الحياة الد

    لذا فان االحزاب السياسية تتحمل اسباب فشل الحياة الديمقراطية ، اضافة الى ان عبد 

 .الكريم قاسم لم يكن مقتنع بحرية االحزاب اوال والحياة الديمقراطية ثانيا 

 

 

                                          
  . 127مصدر السابق ، صعزيز جبر شيال ، ال )1(
  . 321عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )2(
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 البعث في السلطة 

قاسم في      منذ ان فشلت محاولة حزب البعث العربي االشتراكي الغتيال عبد الكريم 

 في شارع الرشيد ، ظل الحزب يحيك المؤامرة تلو االخرى 1959تشرين االول 

لالطاحة بالحكم سواء بالقضاء على رئيس الوزراء او بانقالب عسكري يطيح بالحكم 

ينهض به مناصروه وحدهم او بالتعاون مع قوى اخرى ، وقد التقت مساعيه هذه بما 

انها في العراق والبلدان المجاورة له وبما كانت تسعى كانت تدبره الدوائر االمريكية واعو

اليه من جانبها الجمهورية العربية المتحدة وبالمساعي الحميمة لشركات النفط العاملة في 

 . العراق للتخلص من حكم عبد الكريم قاسم 

      لقد استولى البعث على السلطة بدعم ومساندة الواليات المتحدة االمريكية 

 ، وكان عبد الكريم قاسم من اوائل الذين اشاروا 1963 شباط 8 في انقالب )1(اوبريطاني

النه كان ال يعتقد اساسا بقدرة البعثيين والقوميين على االطاحة به ، لذا فقد . الى ذلك 

حذر الواليات المتحدة وبريطانيا من الدس والتفرقة بين الناس ، وكان يكرر في كل 

نكليز وشركات النفط العاملة في العراق ودهاقنة ميثاق بغداد ، مناسبة بان االمريكان واال

وحلف االطلسي مازال في اذهانهم القضاء على ) السنتو(المعاهدة المركزية 

 . )2(جمهوريتنا

     التقى مراسل صحيفة لوموند الفرنسية في بغداد مع عبد الكريم قاسم الذي اعلن 

اسلوبا ال يعتروه الغموض ، تطالب فيه للمراسل ان تسلم مذكرة امريكية تضمنت 

  . )3(واشنطن تغيير مواقفه ، واال فان واشنطن ستتخذ اجراءات معادية ضده 

                                          
ينظر  . 1963اشارت الوثائق التي نشرها حامد البياتي الى دور الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا في انقالب  )1(

 شباط 8انقالب .  الدول االقليمية ودور المخابرات الغربية حامد البياتي ، االنقالب الدامي ـ الخفايا الداخلية ومواقف: 

ة العراق بين الطائفية والشبهات  ؛ حامد البياتي ، شيع2000لندن ،  ، 2في العراق في الوثائق السرية البريطانية ، ط

  . 247 ، ص1997 ، لندن ، 1 ، ط1966 ـ 1963في الوثائق السرية البريطانية 
  . 1962 تشرين الثاني 10 ، 541د ، بغداد ، العدد جريدة العهد الجدي )2(

  . 1963 شباط 6 ، 6583 جريدة البالد ، بغداد ، العدد )3(
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    ان تنظيمات حزب البعث كانت هشة ولم يفكر يوما بالوصول الى السلطة بالطرق 

على السليمة الصحيحة عن طريق االنتخابات او االعالن عن برامج انتخابية ، فقد اعتمد 

االنقالب العسكري وعلى منظماته التامرية الجل االستيالء على السلطة ، وتلك المنظمات 

تشكلت بشكل رئيس من عصابات القتلة والشقاوات وكانت اشهرها تلك المرتبطة بعلي 

مسؤولنا في : ( ان )2( ، وكما يذكر خالد علي الصالح )1(صالح السعدي وصدام حسين 

  . )3()صالح السعدي  قام بسرقة اشتراك الحزب مرتينقيادة شعبة بغداد علي 

    اذن هل من المعقول ان حزبا بهذه السلبيات وتنتابه الصراعات الداخلية من قياداته 

العليا ، كما انه لم يمض على عمله السياسي الفعلي سوى عشر سنوات في العراق ، ان 

 على نظام له قاعدة جماهيرية اًالبيتمكن من االستيالء على السلطة بمفرده وان يحقق انق

 . واجتماعية واسعة 

   لقد ثبت تاريخيا ان البعث لم يكن قادرا على االستيالء على السلطة بمفرده وقيادته 

) بقطار انكلوـامريكي(كانت رهن االعتقال ، بل انهم جاءوا الى الحكم وباعتراف قادته 

  )CIA )4لـ وبدعم ومساعدة وكالة االستخبارات االمريكية ا

                                          
  . 360 ـ 359عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ،  )1(

يال فاشلة لعبد  ، ساهم في محاولة اغت1957 ، انظم الى حزب البعث عام 1937صدام حسين من مواليد تكريت 

 وعلى اثرها هرب الى سوريا ثم الى مصر واكمل هناك تعليمه الثانوي ، 1959الكريم قاسم في شارع الرشيد عام 

 ، 1969 ، في عام 1968 ، اصبح عضوا في القيادة القطرية للحزب بعد انقالب 1963عاد الى العراق بعد انقالب 

 اصبح رئيسا للجمهورية ، 1979ئيس مجلس قيادة الثورة  في العام اصبح نائب االمين العام لحزب البعث ونائب ر

 بعد دخول قوات التحالف الى 2003 ازيل حكمه عام 1990 ، غزا الكويت عام 1980شن حربا على ايران عام 

ينظر حسن لطيف الزبيدي ، المصدر  . 2006 ، حكم عليه باالعدام عام 2003العراق ، القي القبض عليه عام 

  . 369 ـ368 ، صالسابق
 ، حاصل على التعليم الثانوي ، اصبح عضو قيادة في حزب البعث 1934خالد علي الصالح من مواليد بغداد  )2(

  . 46حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص:  للمزيد ينظر  . 1958 ـ 1957العربي االشتراكي 
  . 48ـ47 ، ص2000تي مع حزب البعث ، لندن ، خالد علي الصالح ، على طريق النوايا الطيبة ، تجرب )3(
  . 361عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسة الداخلية ، ص )4(
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بهذا "  شباط8عضو القيادة القطرية وعضو مجلس انقالب  ")1(       كتب هاني الفكيكي 

في منتصف شباط تشكلت لجنة من المقدم محمد يوسف طه وجعفر قاسم : (الصدد يقول 

حمودي والمقدم علي كريم لجرد محتويات جناح قاسم وضبط الوثائق والملفات الرسمية ، 

لح السعدي في مكتبه بوزارة الداخلية حيث اتصل جعفر قاسم تلفونيا وكنت مع علي صا

ليعلمنا بعثوره على اضبارة تخص الدكتور ايليا زغيب االستاذ اللبناني المنتدب للتدريس 

 البعث هذا ل عفلق والقيادة القومية ، استعملفي جامعة بغداد وبتوجيه وتزكية من ميشي

نه وبين القيادة القومية وكان طالب شبيب هو صلة الدكتور لسنوات في نقل الرسائل بي

الوصل به في بغداد ، وعندما درس الملف وجد انه مليء بتقارير مديرية االمن العامة 

وتعاونه مع ) CIA(واالستخبارات  تشير الى عالقة زغيب بوكالة االستخبارات االمريكية 

ه عن العراق غير ان قاسم كتب حزب البعث ويطلب من قاسم الموافقة على اعتقاله وابعاد

  . )2() على بعضها امره بابقاءه ومراقبته

 شباط ، اخذت الطائرات االمريكية تقوم بنقل السالح الى 8     في اعقاب انقالب 

حكومة البعث ، وان رجال المخابرات االمريكية كانوا يقلبون ملفات االمن العامة بحثا 

احد قادة الحزب الشيوعي العراقي الحكومة االمريكية ، لذا حمل )3(عن اسماء الشيوعيين 

مسؤوليتها عن اسقاط حكم عبد الكريم قاسم بعد ان رفض االخير االنصياع لتهديداتها فيما 

 ، فقد ذكر زكي خيري ان السفير البريطاني في )4(يخص قانون شركة النفط الوطنية

 التوقيع على مسودة القانون اال بيروت كلف احد اقارب عبد الكريم قاسم بتحذيره من مغبة

                                          
 ، اصبح عضوا في 1954 ـ 1951 ، كان عضوا في حركة انصار السلم 1936من مواليد بغداد :  هاني الفيكي )1(

  . 322حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص: ينظر  . 1963القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي 
  . 269هاني الفكيكي ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 313خالد علي الصالح ، المصدر السابق ، ص )3(
 طرح عبد الكريم قاسم مسودة الئحة تاسيس شركة نفط وطنية تكون مهمتها استثمار المواقع 1962في نهاية ايلول  )4(

اسامه عبد الرحمن نعمان ، تطور سياسة العراق النفطية ، : للتفصيل ينظر .  سيطرة الشركات االحتكارية المحررة من

  . 281 ـ 274 ، ص1983رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االداب ـ جامعة بغداد ، 
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 ، وعد زكي خيري االنذار )1(انه رفض االنصياع للتهديد االمريكي ووقع على القانون 

 ، وزاد من 1963 شباط 8االمريكي بمثابة الضوء االخضر للبعثيين بتنفيذ انقالبهم في 

ذي زاد من  وال)2() لقد ركبنا قطار امريكي(يقين خيري ما صرح به علي صالح السعدي 

هذه الحقيقة عندما التقى القيادي الكردي محمود عثمان بعلي صالح السعدي الذي اكد له 

جئنا بقطار (في معرض اجابته عن صحة تصريحه ) الغاية تبرر الوسيلة(ان 

 .)3()امريكي

حديث صحفي ) الكاتب والصحفي المصري المعروف(ين هيكل ن     اجرى محمد حس

ان ما حدث (...  شباط جاء فيه 8بعد سبعة اشهر من انقالب ) دنملك االر(للملك حسين 

 شباط كان بدعم من المخابرات االمريكية ، بعض اولئك الذين يحكمون 8في العراق يوم 

االن في بغداد ال يعلمون شيئا عن هذا االمر ولكني اعلم بالحقيقة ، لقد عقدت عدة لقاءات 

  . )4() كان اهمها تلك التي عقدت في الكويتبين حزب البعث والمخابرات االمريكية و

 شباط ، انقسم الحزب انقساما واضحا وخطيرا الى جناحين 8     بعد انقالب 

جناح علي صالح السعدي واعوانه ، وجناح حازم جواد وطالب شبيب : متصارعين هما 

ي وقد اخذ هذا الصراع طابع العنف والشدة ، حيث كان للسلطة وكرس. )5(واعوانهما

                                          
 .  281ص, المصدر السابق , أسامة عبد الرحمن نعمان  )1(
 240 ـ 239صزكي خيري ، المصدر السابق ،  )2(
  . 2000لقاء قناة ابو ظبي الفضائية مع القيادي الكردي محمود عثمان عام  )3(
  . 365اقتباس عن عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص )4(
 ، 2002، عزيز الحاج ، شهادة للتاريخ ، اوراق في اسيرة الذاتية والسياسية ، مؤسسة الرافد للنشر ، باريس  )5(

  . 171ص

   لم يكن الصراع بين صفوف حزب البعث على المراكز القيادية حديثا ولم ينشأ بعد االنقالب بل كان قبل ذلك التاريخ 

بزمن بعيد ، بين العديد من االجنحة في الحزب وكان دائما يجري في الخفاء اال انه يبرز في الفترات التي تسبق او 

 شباط 8علي خيون ، ثورة : للمزيد ينظر . ب ، ثم سرعان ما تختفي وتاخذ شكلها السري تعقب االنتخابات داخل الحز

  . 190 ، ص1990 في العراق ، الصراعات والتحوالت ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 1963
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الحكم اثرهما في تحويل هذا الصراع من الطريق السلمي الى طريق القوة والذي ادى 

  . )1(فيما بعد الى االطاحة بالحزب والقيادة 

    تصاعدت حدة االتهامات بين كتلة علي صالح السعدي وكتلة حازم جواد واخذ كل 

ريا او ايديلوجيا بل منهما يعمل لكسب القاعدة الحزبية ، لم يكن طابع هذا االنقسام فك

 منهما تغليف خالفه مع االخرين في اطار مبدئي او  بحتا ، لذا حاول كل فريقشخصيا

) الجناح اليساري(االختفاء وراء طروحات فكرية ، فظهرت تسمية جناح السعدي بـ 

، بما ادخل القواعد الحزبية في لعبة الخالفات ) الجناح اليميني(وجناح حازم جواد بـ 

 وفي حقيقة االمر ان هذه التسميات خاطئة ، اذ لم يكن بينهما اي خالف )2(امات واالنقس

عقائدي ، كما لم يكن بينهما اي جدول عن أي أمر يمس عقيدة الحزب بل كانت 

االتهامات متبادلة بين الجناحين على التصرفات الشخصية وعلى الممارسات الحزبية 

  . )3(والرسمية الخاطئة 

 )4(حان كسب االنصار والمؤيدين في الجيش فقد انضم صالح مهدي عماش    حاول الجنا

الى جانب السعدي ، وانضم عبد الستار عبد اللطيف الى جانب حازم جواد ، وقد كان 

لعبد الستار تاثير على بعض الضباط البعثيين ، مما ادى الى انضمام ضباط اخرين الى 

                                          
  . 33هاني الفكيكي ، المصدر السابق ، ص )1(
 ، بيت الحكمة ، بغداد ، 1 ، ط6 في العهد الجمهوري ، ججعفر عباس حميدي واخرون ، تاريخ الوزارات العراقية )2(

  . 218 ، ص2004
 ، دار بابل للدراسات واالعالم 1 ، ط1968 ـ 1960مذكرات صبحي عبد الحميد ، العراق في سنوات الستينات  )3(

  . 76 ، ص2010، بغداد ، 
عسكرية بعد تخرجه من الكلية العسكرية  ، عين ضابط استخبارات ال1925من مواليد بغداد : صالح مهدي عماش  )4(

 ، 1952، ثم معاونا للملحق العسكري في السفارة العراقية بواشنطن ، انظم الى حزب البعث العربي االشتراكي عام 

 ، 1963 شباط 8 ، عين وزيرا للدفاع بعد انقالب 1962 ، اعتقل عام 1956انضم الى حركة الضباط االحرار عام 

 1963لعسكري لحزب البعث وعضوا في القيادة القطرية للحزب وعضوا في القيادة القومية عام اصبح عضو المكتب ا

 ، وابعد في السبعينات سفيرا للعراق في 1971 ، اخرج من مجلس قيادة الثورة عام 1968، عين وزيرا للداخلية عام 

  . 475حسن لطيف الزبيدي ، المصدر السابق ، ص. موسكو ومات في ظروف غامضة 
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سكري ، وسعيد صليبي امر االنضباط جناح حازم جواد امثال رشيد مصلح الحاكم الع

 ، وقد انتصر جناح )1(العسكري وغيرهم ، مما ساعد على تشتت الحزب وانحالل وحدته 

 بابعاد علي صالح السعدي عن منصب وزارة الداخلية ، 1963حازم جواد في ايار 

  . )2(وعين محله حازم جواد الذي تسلم وزارة االرشاد وسيطر على اجهزة االعالم 

   عمل حزب البعث على ايجاد قوة حزبية منظمة الى جانب الجيش العراقي لتامين   

الثورة وحمايتها ، ومن اجل تبعيث الجيش فأنشأوا قوة عسكرية جديدة اطلق عليها 

الذي اعتمد على الشباب القومي في العراق بعد التدريب على حمل ) الحرس القومي(

سة اركان الجيش عن طريق دائرة االركان العامة برئا) الحرس القومي(السالح ، ويرتبط 

: واالمور االدارية وكل حسب اختصاصها وقد حددت واجبات الحرس القومي بـ 

التعاون مع الجيش والشرطة في صيانة االمن الداخلي ، وحماية وحراسة المناطق 

لمجرمين والمنشآت الحيوية ودوائر الدولة في البالد ، باالضافة الى التحري ومراقبة ا

 ، اما في وقت الحرب فباالضافة الى )3(والمعادين للجمهورية ومكافحة الدعاية المضرة 

المهام السابقة ، انيطت لهم مهمة تهيئة قوة احتياطية لمساعدة الجيش عند الحاجة ، 

وحماية خطوط المواصالت والتعاون مع الجيش في الدفاع عن المدن وتم تسليحهم 

 اكثر من 1963 ولم يتعد عدد هذه القوة في شباط )4( والبنادق بالمسدسات والغدارات

  . )5() 34000(وفي اب من نفس العام بلغت ) 21000(رجل وفي ايار بلغت ) 5000(

                                          
 حزيران 5 ، 21 ؛ جريدة راية العرب ، بغداد ، العدد 76مذكرات صبحي عبد الحميد ، المصدر السابق ، ص )1(

2005 .  
 ، 2003 ، دار الثقافة للطباعة ، ايران ، 1990 ـ 1914حسن العلوي ، الشيعة والدولة القومية في العراق  )2(

  . 171 ؛ عزيز الحاج ، المصدر السابق ، ص225ـ224ص
 اذار 12 ، 547 ؛ جريدة الفجر الجديد ، بغداد ، العدد 1963 اذار 26 ، 4جريدة التضامن ، بغداد ، العدد  )3(

1963 . 
  . 152 ، ص6جعفر عباس حميدي واخرون ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج )4(
  . 324حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )5(
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 )1(    لقد اساء الحرس القومي التصرف ومارست قياداته متمثلة بمنذر الونداوي 

نا سلطة الجيش واالدارات صالحيات ومهمات غير محددة ونافست ان لم نقل الغت احيا

الحكومية والقضائية وحتى الحزبية ، على الرغم من انه لم يمتلك الضبط العسكري مما 

يجعله مؤسسة ذات رصيد يمكن ان يلعب دورا مهما ومؤثرا ، ففي الوقت الذي كان 

يطارد الشيوعيين ، كانت منظمات اخرى منه تعتقل االقطاعيين وارباب العمل ورموز 

  . )2(ة الدينية وضباط الجيش المرجعي

داوي قائد الحرس القومي ال يلتزم بالقانون الذي حدد واجباته ، بل     كان منذر الون

صار يتدخل في اعمال الشرطة وتولي عمليات االعتقال والتحقيق والتعذيب وانشاء 

 السجون والمعتقالت ، وكان بامكان افراد الحرس القومي اعتقال اي موظف عام ، او

  . )3(اجباره على االستقالة مما ترتب على هذه التجاوزات ان عمت الفوضى في البالد 

الى تدخل وزير الدفاع صالح مهدي عماش الذي ) الحرس القومي(    ادت تصرفات 

 : هذا نصها ) الحرس القومي(ارسل برقية الى قيادة 

مهما كان موضوعها اال اذا امنع منعا باتا تدخل الحرس القومي في اية قضية اطالقا     (

طلب منه ذلك في كافة انحاء العراق ، فقد اجبر الحرس القومي بعض رؤساء البلديات 

على االستقالة وهذه فوضى ال حد لها ، وزير البلديات يرفض قبول االستقالة ، اوعز 

                                          
 ، انتمى الى حزب البعث العربي االشتراكي وترقى حتى وصل الى 1935الناصرية من مواليد : منذر الونداوي  )1(

 ، عين امرا للحرس القومي التابع لحزب البعث 1963 شباط 8 ، شارك في انقالب 1963عضو قيادة قطرية عام 

  . 569حسن لطيف الزبيدي ، المصدر السابق ، ص: ينظر . العربي االشتراكي 
  . 326لمصدر السابق ، صهاني الفكيكي ، ا )2(
 ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، 1968 ـ 1963علياء محمد حسين الزبيدي ، التطورات السياسية في العراق  )3(

  . 30 ، ص2006كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ، 
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للحرس القومي تثبيت واجباته واال ساضطر الى الغائه ، يطلق سراح رئيس بلدية قلعة 

 . )1() كر ورئيس بلدية الجزائر وتلغى كفالتهما ايضاس

لهذه البرقية ، فاستمر في سلوكه وشكل لجان خاصة به ) الحرس القومي(    لم يكترث 

الذي كان المسؤول االول عن هذا المكتب الخاص ) عمار علوش(منها مكتب تحقيق 

ر الذي جعل الحاكم والذي كان يصدر اوامر االعتقال واطالق سراح المعتقلين ، االم

 يطلب من وزير الدفاع الغاء مكتب التحقيق الخاص )2(العسكري العام رشيد مصلح 

  . )3(وتشكيل هيئة تحقيق امن الجمهورية ويكون ارتباطها باالستخبارات العسكرية 

    وبصورة عامة لم يعبأ مكتب التحقيق الخاص باي امر ولم تحد الكتب الرسمية 

 الدفاع من سطوته ولم يهتم باي بالغ اال اذا كان صادر من قيادة الصادرة من وزارة

الحرس القومي والقيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي ، وبذلك فقد بدأ الصراع 

يستفحل بين السلطة التي يمثلها وزير الدفاع من جهة ومكتب التحقيق ومنذر الونداوي من 

 الكتب المتبادلة بينهما ، فكتب وزير الدفاع في وقد تجلى هذا الصراع في, جهة اخرى 

ان الحرس القومي يقوم ( وهذا نصه 1963 ايار 4والمؤرخ في ) 1608(كتابه المرقم 

باعمال من شانها تعكير صفو االمن وراحة المواطنين واذا استمرت هذه االعمال فان 

                                          
  . 1963 اذار 20 ، 116جريدة الجهاد ، بغداد ، العدد  )1(
 1958 تموز 14ريت ، انضم الى حركة الضباط االحرار ، لم يكن له دور في ثورة من مواليد تك: رشيد مصلح  )2(

 واصبح حاكما عسكريا 1963 شباط 8، انتمى الى حزب البعث العربي االشتراكي وشارك بشكل فاعل في انقالب 

رة طاهر يحيى عاما ، شارك في انقالب عبد السالم محمد عارف الذي اطاح بالبعث ، تولى وزارة الداخلية في وزا

 ، عين وزيرا للمواصالت في وزارة عبد الرحمن البزاز ، اعدم بعدما اتهمته سلطات البعث الجديدة بالتجسس 1963

ي ، رجال العراق الجمهوري ، دار الحوراء للطباعة بر الحعالء جاسم محمد: ينظر . لحساب المخابرات االمريكية 

  .  83ـ 82 ، ص2005والنشر ، بغداد ، 
  . 25 ، ص1964هادي خماس ، المنحرفون من الحرس القومي ، بغداد ،  )3(
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ثم تلتها  . )1() ميالقيادة العامة للقوات المسلحة تجد نفسها مضطرة لحل الحرس القو

  . )2( 1963 ايار 14برقية اخرى تحمل تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة في 

ن وزارة الدفاع ذكر فيه ان البرقيتي     رد الونداوي قائد الحرس القومي بكتاب الى 

ن الى الحرس القومي ، مخالفة لقانون الحرس القومي ، واكد ان حق اصدار المرسلتي

ر والتعليمات هي من حق المجلس الوطني لقيادة الثورة فقط ، وبرر المخالفات التي االوام

حدثت من الحرس الوطني بانها اخطاء فردية تحدث امثالها في كل من الجيش والشرطة 

واالجهزة االخرى ، واكد على ان قيادة الحرس القومي هي السلطة العليا المسؤولة عن 

   .)3(مراقبة وتصحيح االخطاء 

حرس القومي ل     ازدادت حدة الصراع بين وزير الدفاع صالح مهدي عماش وقائد ا

منذر الونداوي ، وصار االمر ينذر بالخطر فقررت القيادة اعادة تنظيم قوات الحرس 

القومي واعتماد خطة جديدة للعمل بها ، فعقد مؤتمر لقوات الحرس القومي استمر ثالثة 

حضر المؤتمر رئيس الوزراء احمد حسن البكر ورئيس و) 1963 ايلول 30ـ 28(ايام 

اركان الجيش طاهر يحيى والمقدم منذر الونداوي القائد العام لقوات الحرس القومي 

 وقد استعرض المؤتمرون االخطاء التي وقع )4(وممثلون عن القطاعات الشعبية االخرى 

باته ومهماته ، اال ان فيها الحرس القومي وقيادته ، ووضعوا خطة عمل جديدة تحدد واج

هذا المؤتمر لم يعالج الخالف الذي حصل بين وزير الدفاع وقائد الحرس القومي ، ولم 

يوقف التجاوزات التي يقوم بها الحرس القومي بل ازدادت لتشمل غالبية الشعب العراقي، 

تحول الموقف في الحرس القومي وقيادته لمصالح : (وفي هذا الصدد قال طاهر يحيى 

                                          
  ) 3( ينظر الملحق رقم  . 72 ، صالمنحرفون من الحرس القومي, هادي خماس  )1(
  . 1 ، ص1963 تموز 15، ) 1(مجلة الحرس القومي ، العدد  )2(
  . 73ـ 72هادي خماس ، المصدر السابق ، ص )3(
 ايلول 28، ) 218( ؛ جريدة الجماهير ، بغداد ، العدد 1963 ايلول 28، ) 98(داد ، العدد  جريدة العرب ، بغ)4(

1963. 
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تية واضحة ودخلت فيه عناصر شاذة اخرى من العاطلين والمرتزقة وكان البد من ذا

  . )1() االنقاذ

      تازم الوضع في البالد واصبحت الحالة منذرة بالخطر ، فشعر جماعة من ضباط 

الجيش بمسؤوليتهم الوطنية والقومية ، فجرت سلسلة من االجتماعات والمشاورات 

الذي حل بالبالد ، كما التقى عبد السالم محمد عارف الفريق لمواجهة الموقف الخطير 

ها عارف ل الجيش لحسم الموضوع ، حيث عد واقتنعا بضرورة تدخ)2(طاهر يحيى 

  . )3(الطريقة المثلى لتحقيق احالمه بالتخلص من حزب البعث واالنفراد بالسلطة 

 القطرية ، وتمكن من     استغل عبد السالم محمد عارف الخالفات في صفوف القيادة

االتصال بقادة الفرق وكبار ضباط القوات المسلحة واغلبهم من غير الحزبيين وخاصة 

بعد زيارته للقطعات العسكرية العاملة في الشمال ، واستطاع اقناع بعض كبار العسكريين 

ع البعثيين باهمية التغيير لتحجيم دور القيادة القطرية والحرس القومي واتفق مع الجمي

  . )4(على خطة االنقالب 

                                          
  . 1963 تشرين الثاني 26 ، 75جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد  )1(
 ، انضم الى تنظيم 1935 ، تخرج من المدرسة العسكرية برتبة مالزم 1913من مواليد تكريت : طاهر يحيى  )2(

 1958 تموز 14 ، وعندما قامت ثورة 1956 احيل على التقاعد برتبة عقيد السباب صحية 1956اط االحرار الضب

 ، عين 1963 ، اعيد للخدمة برتبة لواء رئيسا الركان الجيش 1959عين مدير الشرطة العام ، احيل على التقاعد 

 ؛ عبد الكريم االزري 1963 كانون االول 18  ،97ملحق جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد  . 1963رئيسا للوزراء 

  . 395 ، ص1991، مشكلة الحكم في العراق من فيصل الى صدام ، بغداد ، 
  . 43علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )3(

 اتصل  منذ1968 شباط 8ظهرت الرغبة لدى عبد السالم محمد عارف باالنفراد بالسلطة منذ االيام االولى النقالب 

بانور عبد القادر الحديثي على انفراد وطلب منه المشاركة معه في تدبير خطة البعاد القيادة البعثية عن الحكم ويضمن 

له منصب رئيس الوزراء بدال من احمد حسن البكر اال ان الحديثي رفض ذلك ، مما ادى الى تراجع عبد السالم  محمد 

علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق : ينظر . ص من القادة البعثيين عارف الذي ظل يتحين الفرص من اجل التخل

  .     165، ص
  . 166المصدر نفسه ، ص )4(
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   بعد تنفيذ االنقالب ، استسلم معظم افراد الحرس القومي دون مقاومة تذكر ، وسلم 

القسم االكبر اسلحتهم الى مراكز الشرطة طبقا للبيانات التي كانت تصدر من دار 

االذاعة، ورمى بعضهم االسلحة في الشوارع ، وبعد اذاعة بيان االنقالب تم حل الحرس 

القومي قيادة ومقرات وافراد ، والغاء القوانين واالنظمة والتعليمات الصادرة 

  . )1(بخصوصه

 ابعاد البعثيين خارج العراق 
    بعد نجاح االنقالب ، وابعاد البعث عن السلطة ، تم ابعاد عدد من البعثيين المدنيين 

وهاني الفكيكي االولى تضم علي صالح السعدي : خارج العراق ، وكانوا مجموعتين 

 وابو طالب الهاشمي ، والمجموعة الثانية )2(وحمدي عبد المجيد ومحسن الشيخ راضي 

تضم حازم جواد وطالب شبيب وبهاء شبيب ، وكما اصدرت القيادة القومية لحزب البعث 

:  ، اعلنت فيه فصل كل من 1964 اذار 2العربي االشتراكي بيانا رسميا في دمشق في 

ي ومحسن الشيخ راضي عضوي القيادة القطرية لحزب البعث العربي علي صالح السعد

االشتراكي ، وحمدي عبد المجيد امين سر الحزب في العراق من عضوية الحزب ، 

واتهم البيان االعضاء الثالثة المفصولين باالنحراف عن مبادئ الحزب والتمرد على 

  . )3(قراراته وقيادته 

 هي ابعاد العسكريين وتطهير الجيش منهم للقضاء على     اتخذ عبد السالم خطوة اخرى

  . )4(نفوذهم بابعاد عدد من الضباط البعثيين خارج البالد ، واحالة اخرين على التقاعد 

                                          
) 892( ؛ جريدة الوقائع العراقية ، بغداد ، العدد 1963 تشرين الثاني 26، ) 2(جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد  )1(

 ) .4(نقالب ينظر ملحق رقم  لألطالع على بيان اال.1963 كانون االول 15، 
 ، فصل من كلية الطب السباب سياسية ، انتمى الى حزب البعث 1934من مواليد النجف : محسن الشيخ راضي  )2(

  . 470حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص: للمزيد ينظر .  عضو مجلس قيادة الثورة 1963واصبح عام 
  . 1964 اذار 3، ) 2654(جريدة المنار ، بغداد ، العدد  )3(
 . المصدر نفسه  )4(
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 ، انهيار حزب البعث 1963 تشرين الثاني 18     وبذلك فقد كانت حصيلة انقالب 

د ، ويمكن ان نذكر اسباب فشل العربي االشتراكي ، واعادة االمن واالستقرار الى البال

 : حزب البعث العربي االشتراكي كاالتي 

  ـ صغر سن معظم القادة الجدد 1

كان صغر سن معظم قيادة الحزب من ابرز عوامل الفشل واالنهيار ، فاربعة من     

اعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا في العشرين من العمر ، واحد عشر منهم كانوا في 

 من ينيات ، ان هذه االعمار بوصفها، ولم يكن غير اربعة منهم في االربعالثالثينات 

لقد  . )1(اعمار الشباب ليس مشكلة ولكنها جاءت مع جهل فاضح وافتقار الى المعرفة 

 مشيرا الى 1964 في اجتماع مغلق خالل دورة حزبية عقدت عام )2(قال ميشيل عفلق 

بدات اشعر بالقلق من فرديتهم وطريقتهم الطائشة بعد الثورة (القيادة القطرية في العراق 

في تصريف االمور ، واكتشفت انهم ليسوا من عيار قيادة بلد وشعب ، بل انهم يصلحون 

:  ، كما كشف ميشيل عفلق ان احمد حسن البكر قال له )3() لظروف النضال السلبي

 الى الشوارع كنت في السابق الحظ المحبة في عيون الناس ، اما االن فاني اهرب(

  . )4() الخلفية غير المطروحة لالبتعاد عن رؤية الناس وتجنب نظرات الكراهية

                                          
 30، ص1963ن خالل تجربته في العراق ، بغداد، علي صالح السعدي ، ازمة حزب البعث العربي االشتراكي م )1(

 . 
 ، درس في جامعة السوربون ، عاد الى دمشق ليصبح مدرسا للتاريخ ، 1910من مواليد دمشق : ميشيل عفلق  )2(

 اصبح ميشيل عفلق عميدا للحزب ، وفي عام 1947، في عام ) حزب البعث العربي(ولى لما يسمى كون النواة اال

 اندمج حزب البعث العربي مع الحزب 1952 اصبح وزيرا للتربية في حكومة سامي الحناوي ، في عام 1949

 23 في اعقاب انقالب العربي االشتراكي الذي اسسه اكرم الحوراني واصبح يسمى حزب البعث العربي االشتراكي ،

 ، 1971 في سوريا ، هرب عفلق منها وفصل من الحزب ، كما حكمت عليه القياة البعثية السورية عام 1966شباط 

: ينظر  . 1989اما البعث العراقي فقد احتضنه واطلق عليه صفة القائد المؤسس ، واقام في العراق حتى وفاته عام 

  . 471ـ470، صحسن لطيف الزبيدي ، المصدر السابق 
  . 325حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )3(
 . المصدر نفسه  )4(
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 ، فقد 1958 تموز 14 ادارة الدولة اسوء ما شهده تاريخ العراق بعد ت     لقد كان

انتشرت الفوضى في البالد نتيجةً لتولي شباب ليس لهم مؤهالت مسؤولية ادارة الدولة ، 

 سياسة القوة والبطش ووسائل الحكم ، كان البد لهم ان يستعملواي ولكي يستمرون ف

 . االرهاب االخرى تجاه كل من يعارض او حتى ينتقد بدال من سيادة القانون 

  ـ نظام الحزب الواحد 2

      نتيجة لعدم فهم الوضع الصعب وفقدان البصيرة وعدم وجود برنامج عمل وعدم 

ة البلد ، دخل البعثيون الطريق القاتل الى حكم الحزب الواحد ية في ادارطااليمان بالديمقرا

، وبذلك البوا على انفسهم قوى من كل حدب وصوب ، كما عمل البعثيون على تصعيد 

معاداتهم للشيوعية الى حدود قصوى ، مما جعلهم يخسرون دعم االتحاد السوفيتي 

  . )1(والمعسكر االشتراكي 

ة ان تحافظ على التفاف الجماهير حولها بسبب االنغالق     لم تتمكن القيادة القطري

الحزبي ، كما انها رفضت االستجابة لطلب القيادة القومية باقامة جبهة واسعة من القوى 

الشعبية السياسية ، بدعوى ان االنفتاح على هذه القوى يعني انتهاج سياسة وسطية 

  . )2(توافقية

الة ضياع لعدم وجود برنامج عمل مدروس ،     يمكن ان يقال ان الحزب اصبح في ح

، كما انه ورفاقه قد اعترفوا بان ) لقد ضعنا في الحكم(فقد قال علي صالح السعدي 

 )3() . قفزة الى المجهول(انقالب شباط اتسم الى حد كبير بكونه 

 

                                          
  . 15 ، ص1963 نيسان 29 ، 17مجلة الحرية ، بغداد ، العدد  )1(
  . 12علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )2(
) عدي امام المؤتمر القطري السوري االستثنائيمالحظات الرفيق علي صالح الس( حزب البعث العربي االشتراكي ، )3(

  . 3 ، ص1964، سورية ، 
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  ـ الصراع بين الحرس القومي والجيش3

ة واسعة ومراكز مهمة ، مما ادى الى      امتاز الحرس القومي في بداية االنقالب بسلط

انضمام فئات مختلفة من الشعب اليه والذين ال ينتمون وال يمتون الى الحزب باية صلة 

من قبل ، وممن تستهويهم حب السيطرة والنفوذ والحصول على المكاسب والوظائف 

ا ، وحمل السالح ، مما ادى الى توسع اعضاء هذه المنظمة واختلفت نوعية الناس فيه

 ، )1(االمر الذي جعل السيطرة عليها امرا عسيرا وحصلت تجاوزات تجاه افراد الجيش 

 التي قضت على حكم البعث ، وفي هذا 1963 تشرين الثاني 18مما عجل بتنفيذ انقالب 

من اهم اسباب حركة تشرين الثاني هي اهدار حرية (الصدد قال عبد السالم محمد عارف 

يش ومس كرامته ومحاولة الحرس القومي ومن يساندهم اضفاء الشعب وتجاوز ارادة الج

البطوالت على عدد من الناس ومحاربة كل ضابط قومي ووطني ال يرضى انقياد الجيش 

  . )2() الى الحزبية الضعيفة

  ـ االنشقاق داخل الحزب وغياب التنظيم العسكري 4
صر حزبية وغير حزبية في  واستعانتهما بعنا)3(     ان تكتل حازم جواد وطالب شبيب 

الجيش لحماية هذا التكتل ، وتكتل علي صالح السعدي واستعانته ببعض قيادات الحرس 

القومي في حماية هذا التكتل ، فكان ذلك مصدرا للتمزق السياسي واضعاف الحزب 

  . )4(وبالتالي انهياره 

                                          
  .  301هاني الفكيكي ، المصدر السابق ، ص )1(
 ، دار البراق ، 1963علي كريم سعيد ، العراق البرية المسلحة ـ حركة حسن سريع وقطار الموت : اقتباسا عن  )2(

  . 20 ، ص2003لندن ، 
تخرج من الكلية العسكرية ، كان عضوا في الحزب الشيوعي العراقي  . 1931ليد الرميثة من موا: طالب شبيب  )3(

 عضو القيادة 1959 ، انتمى الى حزب البعث العربي االشتراكي ، اصبح في العام 1951 ـ 1948ما بين عامي 

فسه من منصبه بعد  اصبح وزيرا للخارجية واعفي في العام ن1963القطرية ثم عين امين سر لها ، بعد انقالب 

 عين ممثال للعراق في االمم المتحدة ثم تركيا ثم المانيا واعيد الى بغداد عام 1968االطاحة بالبعث ، وبعد انقالب 

 واحيل على التقاعد ، هاجر العراق وانضم الى صفوف المعارضة العراقية لنظام صدام ، توفي في لندن عام 1976

  . 422ـ421، المصدر السابق ، صحسن لطيف الزبيدي : ينظر  . 1998
  . 14علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )4(
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اال كليا ، فلم يكن هناك     ادت هذه االنقسامات الى اهمال البعثيين التنظيم العسكري اهم

اجتماع واحد للتنظيم العسكري ولم يتلقوا اية توجيهات حزبية مما ترتب عليه التسيب 

والفوضى وتفكك التنظيم العسكري مما ساعد على االلتفاف على ضباط التنظيم العسكري 

  .)1( 1963 تشرين الثاني 18للحزب سابقا لتنفيذ حركة 
  آثيرة ـ وقوع القيادة في اخطاء 5

، وقع االنقالبيون في اخطاء ) 1963 شباط 8(   منذ الساعات األولى للحركة االنقالبية 

كثيرة والتي تركت اثارا سلبية على مسيرة الحركة واولها التنافس الشديد فيما بين 

اول قرار : (ذكر حازم جواد ان  . )2(العسكريين مما ترتب عليه تصدع الحزب وانهياره 

حن مازلنا في دار االذاعة في الساعة االولى الذي لم يكن نتائجه من خاطئ اتخذ ون

 وبهذا التوسيع بدأ يظهر التذمر )3() مصلحة الثورة هو توسيع مجلس قيادة الثورة

واالستياء لدى قسم كبير من الضباط البعثيين الذين ساهموا بفعالية في االنقالب ، كما ان 

 الحرس القومي غير المسؤولة وتجاوزاتهم على هؤالء المتذمرين قد استغلوا تصرفات

الناس وتدخلهم في دوائر الدولة واعتقالهم الكيفي للمواطنين في التاثير على باقي الضباط 

البعثيين وغير البعثيين وبذلك فان التذمر من تصرفات الحرس القومي اوال ، والتذمر من 

عاملين ساعدا على تصدع الحزب الضباط االعضاء في مجلس قيادة الثورة ثانيا ، كانا 

  )4(وانهياره

                                          
  . 1963 كانون االول 2، ) 2655(جريدة العرب ، بغداد ، العدد  )1(
  . 15علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 54ـ53حازم جواد ، المصدر السابق ، ص )3(

د بان مجلس قيادة الثورة يتالف حسب االتفاق فيما بيننا من ثالثة اشخاص مدنيين وهم حازم جواد ذكر حازم جوا   

امين السر الرسمي ، وعلي صالح السعدي نائب امين السر وطالب شبيب والعسكريين ، رئيس الجمهورية عبد السالم 

اش والعقيد عبد الستار عبد اللطيف ، محمد عارف ، ورئيس الوزراء احمد حسن البكر ووزير الدفاع صالح مهدي عم

وقائد سالح الجو حردان عبد الغفار التكريتي ، والعقيد الركن خالد مكي الهاشمي ، ولكن الذي حدث في دار االذاعة 

ان جاء احمد حسن البكر وعلي صالح السعدي واقترحا توسيع المجلس ليضم اعضاء اخرين وخصوصا من العسكريين 

 في التنفيذ وليكون المجلس ممثال لمختلف صفوف الجيش واقترحا بعض االسماء كالعقيد الركن الذين اظهروا شجاعة

: للمزيد ينظر . عبد الكريم مصطفى نصرت ومنذر الونداوي ، واللواء طاهر يحيى الذي تسلم رئاسة اركان الجيش 

  . 54المصدر نفسه ، ص
  . 1963 االول  كانون1، ) 81(جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد  )4(
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  ـ اراء اخرى في اسباب فشل الحزب 6

علي صالح السعدي فشل الحزب في قيادة الدولة وتجاوزات الحرس القومي يعود     عد 

ان انعدام الديمقراطية داخل الحزب البد ان : (الى غياب الديمقراطية في الحزب فقال 

طية خارج الحزب ، عندما يكون الحزب وحيدا في السلطة يؤدي الى انعدام الديمقرا

وانعدام الديمقراطية قد ياخذ شكل ارهاب وقد ياخذ شكل وصاية على الشعب والوصاية 

ان منطق الوصاية على " الديماغوجية"على الحزب محاولة تشويش الراي العام باالقناع 

  . )1() لمنطلقات العفلقيةالجماهير الذي طبقه الحزب في العراق هو الشكل العملي ل

التصرفات ( فشل الحزب هو نتيجة لـ عد     اما طاهر يحيى رئيس اركان الجيش فقد 

السيئة التي قام بها جماعة من الحرس القومي استغلهم وتسلط عليهم ناس مخربون 

تراكية رغم تشدقهم بها زيفا ـيبعدون كل البعد عن مفاهيم الوحدة والحرية واالش

  . )2() وتمويها

تسلل االنتهازيون : ( فكان له راي في فشل الحزب حيث قال )3(     اما صالح البيطار 

 ، كما قال البيطار )4() والوصوليون الى قيادة الحزب حيث ادوا الى انحرافه عن مبادئه

شهد الحزب تسلل عناصر مغامرة الى صفوفه االمامية واستغاللها العاطفة الثورية (

شبيبة الحزب للقفز على رؤوس االجهزة في الحزب والسلطة وهي تحاول الجامحة عند 

                                          
  . 134ـ133علي صالح السعدي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 1963 كانون االول 6، ) 87(جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد  )2(
 1954 عضوا في القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراكي 1912من مواليد دمشق : صالح الدين البيطار  )3(

حنا  . 1959 ـ 1958 ووزير لالرشاد للجمهورية العربية المتحدة 1958 ـ 1956 ، وزير للخارجية 1959ـ 

  .   466بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص
  . 1963 كانون االول 23 ، 2655جريدة العرب ، بغداد ، العدد  )4(
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بلوغ اهدافها الوصولية وتطبيقها اساليب شبه ستالينية في داخل الحزب تجلت بالتعصب 

  . )1() المقيت والتكتل الشخصي واالرهاب الفكري

 العام في) تجربة الحكم(     اما حزب البعث العربي االشتراكي فقد قام بدراسة لـ 

 ، فوجد ان السبب الرئيس هو قلة الخبرة ، وضعف القيادة وعجزها عن تحقيق 1963

  . )2(التوازن بين المتاح والممكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقف االحزاب السياسية من سياسة عبد السالم محمد عارف 
                                          

 .  1963 كانون األول 21 , 2655العدد , بغداد , جريدة العرب  )1(
  . 33 ، ص7 ، ج1965 االشتراكي ، نضال البعث ، المؤتمر القومي الثامن في نيسان حزب البعث العربي )2(
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 اوال ـ الحزب الشيوعي العراقي 

نت كل الشواهد تدل على ان البالد  احدا ، فقد كا1963 شباط 8     لم يفاجئ انقالب 

ستواجه احداثا خطيرة وان قوى مؤتلفة داخلية وخارجية كانت تعد العدة لالطاحة بحكومة 

 . عبد الكريم قاسم وتصفية الحزب الشيوعي العراقي 

    عندما تقدمت دبابات االنقالبيين الى وزارة الدفاع وجدت نفسها وسط تظاهرة كبيرة 

وعي فاحاط بها المتظاهرون وصعدوا عليها وفتحوا اغطيتها واخرجوا اعدها الحزب الشي

طواقمها من الضباط وقتلوهم بالخناجر والسكاكين وكان المتظاهرون يهتفون بحياة الزعيم 

ويرفعون صوره مما ادى بالضباط االخرين ان ) ماكو زعيم اال كريم(عبد الكريم قاسم 

هتفون بنفس هتاف الجماهير وبذلك تمكن قادة ينزلوا من دباباتهم ويحيون الجماهير وي

 ، وراح االنقالبيون يذيعون برقيات التاييد )1(االنقالب من المرور بدباباتهم من الجماهير 

لحركتهم من امري الوحدات العسكرية في المدن المختلفة بينما كانوا هم الذين يضعون 

  . )2(البرقيات بانفسهم 

باالتصال مع ) سالم عادل(عي العراقي حسين الرضي     سارع سكرتير الحزب الشيو

من امكن االتصال به من اعضاء اللجنة المركزية للحزب في بغداد ومن قادة منظمة 

بغداد لتحديد الموقف من االنقالب ، وقد توصل المجتمعون باالجماع الى ان االنقالب ال 

ضرب الحركة الشيوعية يستهدف عبد الكريم قاسم وحكومته وحدهم وانما يستهدف كذلك 

                                          
  . 368عبد الفتاح علي البوتاني ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 534 ، ص2003 ، منشورات الثقافة الجديدة ، دمشق ، 2عزيز سباهي ، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي ، ج )2(

              

يروي هاني الفكيكي انه كان يساعد حازم جواد وعبد الستار الدوري في كتابه برقيات التاييد المصطنعة              

ورحنا نحرر ونذيع برقيات باسماء قادة الفرق وقطعات ضاربة من كل انحاء العراق في محاولة لشل اي : (ويقول 

  . 241ـ240هاني الفكيكي ، المصدر السابق ، ص) تحرك يمكن ان يستهدف حركتنا
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 ، لذا اجمع الحاضرون على ضرورة )1(في العراق والقضاء على الحزب الشيوعي 

 . مقاومة االنقالب 

    اتصل سالم عادل بكامل الجادرجي ومحمد حديد واستفسر عن موقف حزبيهما من 

هما االنقالب ، وعما اذا كانوا سيقاومون االنقالب ، فاكد الزعيمان الوطنيان معارضت

كما  . )2(لالنقالب ، لكنهما اعتذرا عن المشاركة في المقاومة لضعف امكانية حزبيهما 

اتصل سالم عادل بعبد الكريم قاسم الذي قال له اننا اخطانا مع الشيوعيين وقدم له 

االعتذار قائال له بانه سيضعهم في المكان المناسب واعدا بمعالجة االخطاء التي ارتكبت 

ال ان عبد الكريم قاسم رفض توزيدهم باالسلحة حتى اللحظة االخيرة ، بحق الحزب ، ا

  . )3(كما انه لم يستجب لسالم عادل بتوزيع االسلحة على الشيوعيين واصدقائهم 

    اصدر الحزب الشيوعي بيانا في صباح يوم االنقالب بخط سالم عادل ، تم توزيعه 

الناس حيث تحتشد ، وكانت لهجة البيان باليد ولصقه على الجدران وان يتلى على جموع 

الى السالح لسحق المؤامرة االستعمارية الرجعية ، ايها : (شديدة االنفعال ومما جاء فيه 

المواطنون ، يا جماهير شعبنا المجاهد العظيم ، ايها العمال والفالحون والمثقفون وسائر 

 الرجعيين المتامرين بمحاولة القوى الوطنية والديمقراطية ، قامت زمرة تافهة من الضباط

، .... يائسة بالسيطرة على الحكم تمهيدا الرجاع بالدنا الى قبضة االستعمار والرجعية 

الى الشوارع يا جماهير شعبنا االبي المجاهد ، لكنس بالدنا من الخونة المارقين ، الى 

لنا الوطني في السالح للدفاع عن استقاللنا الوطني ، الى تشكيل لجان للدفاع عن استقال

اننا نطالب الحكومة بالسالح ، ..... كل معسكر وفي كل محلة ومؤسسة وفي كل قرية ، 

 ، كما وجه سالم عادل )4() فالى االمام ، الى الشوارع ، الى سحق المؤامرة والمتامرين

                                          
 1 ، ج1 ، ط1963 ـ 1940) االيديلوجيا والتاريخ السياسي( مصطفى دندشلي ، حزب البعث العربي االشتراكي )1(

  . 252 ، ص1979، تعريب يوسف جياعي ومصطفى دندشلي ، 
  . 388 ، ص2001دمشق ،  . 1 ، ط1ثمينه ناجي يوسف ونزار خالد ، سالم عادل ـ سيرة مناضل ، ج )2(
  . 368 الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، صعبد )3(
  . 537ـ536 ، المصدر السابق ، ص2عزيز سباهي ، ج:  نقال عن )4(
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ضعوا ايديكم على اسلحة مخافر الشرطة او اي مكان اخر وهاجموا : (نداء اخر جاء فيه 

مرين مخالب القط االمريكي الى السالح بادروا بالهجوم في كل جزء من بغداد المتا

  . )1() والعراق لسحق المتامرين عمالء االمبريالية

 ، حيث تمكن االئتالف )2(   لم يكن باستطاعة هذه النداءات تغيير مجرى االحداث 

لعزل بقذائف البعثي الناصري من السيطرة على مجريات االحداث وضربوا الجماهير ا

الدبابات ورشاشات الطائرات والبوا اعوانهم اللقاء القبض على الشيوعيين وفق قوائم 

  . )3(اعدت سلفا

     تعرض العسكريون الشيوعيون الى االعتقال والقتل نتيجة اللتحاقهم بمعسكراتهم بناء 

ى معسكراتهم على توجيه من الحزب النهم ال يعرفون كلمة السر التي تبيح لهم الدخول ال

التي فرضها الضباط البعثيون ، باالضافة الى عدم التكافؤ بين قوة المقاومة وقوة 

االنقالبيين العسكرية والمدنية المتمثلة بالحرس القومي ، كما ان الحرس لجا الى دور 

وبصورة عامة تعرض  . )4(السكن فاباد اسر بكاملها واغتالوا المئات من الشيوعيين 

ال يمكن لرفيقين ان (ي الى ابشع حملة اضطهاد واعتقال وقتل حتى انه الحزب الشيوع

 ، اال ان االنقالبيين لم يفلحوا رغم كل ما بذلوه في استئصال تنظيمات الحزب )5() يلتقيا

 الن سعة المنظمات الشيوعية كانت اكبر كثيرا ، والن 1963الشيوعي العراقي عام 

 الى كل زوايا العراق وصار يتعذر االطاحة بها عالقات الحزب الشيوعي كانت قد امتدت

 هذه المنظمات قدرتها على  استعادتوالقضاء عليها ، فلم يمض وقت طويل حتى

                                          
  . 368عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص: نقال عن  )1(
  . 294حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ،  ص )2(
  . 294الفكيكي ، المصدر السابق ، صهاني  )3(

     من الجدير ذكره هنا ان البعثيين الذين شنوا الحمالت على دور الشيوعيين وانصارهم كانوا يحصلون على قوائم 

ثمينه ناجي ونزار خالد ، المصدر السابق، : للمزيد ينظر . تم تزويدهم بها من قبل دوائر االستخبارات االمريكية 

  . 347ص
  . 349ـ337ثمينه ناجي ونزار خالد ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 349حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )5(
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 استطاع الحزب الشيوعي اصدار العدد االول 1963 ، ففي اواسط حزيران )1(التحرك

 المركزية ، وقد تضمن هذا العدد بيانا بتوقيع اللجنة) طريق الشعب(من جريدته السرية 

للحزب الشيوعي العراقي وقد تحدث البيان عن حقيقة انقالب شباط وارتباطاته المريبة 

بالدوائر االستعمارية وشركات النفط ووصف االرهاب الفض الذي عاناه الشعب والحزب 

اذا كانت سياسة الحرب في كردستان قد عزلت واطاحة : (الشيوعي بوجه خاص وقال 

ة عبد الكريم قاسم ، فان هذه السياسة ستعجل بسقوط الدكتاتورية في النهاية بدكتاتوري

  . )2() العسكرية للطغمة الحاكمة تحت اقدام الشعب هذه المرة

 ، استطاع الحزب الشيوعي العراقي ان يؤسس اذاعته الخاصة 1963    في حزيران 

ا في  تلعب دورا مهم1968وقد ظلت هذه االذاعة حتى صيف ) صوت الشعب العراقي(

  . )3(فضح سياسات االنظمة المعادية للشعب العراقي 

 ، خفت االجراءات التقييدية ضد الحزب الشيوعي 1963    بعد انقالب تشرين الثاني 

 الذين )6( وعبد السالم الناصري )5( وبهاء الدين نوري )4(نسبيا ، وتسلل عامر عبد اهللا 

 اعضاء الكادر الذين كانوا قد لجأوا الى كانوا خارج العراق عائدين الى العراق بمساعدة

                                          
  559 ، المصدر السابق ، ص2 عزيز سباهي ، ج)1(
  . 404 ـ 403ثمينه ناجي ونزار خالد ، المصدر السابق ، ص )2(
 ، كان حزب تودة قد وضع اذاعته السرية بيكي قبل ان يؤسس الحزب الشيوعي اذاعة صوت الشعب العراقي )3(

 ، المصدر السابق ، 3عزيز سباهي ، ج: ينظر . تحت تصرف الحزب الشيوعي العراقي ) صوت ايران(ايراني 

  . 567ص
 ، خريج كلية الحقوق عمل محام ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي 1924من مواليد عانه : عامر عبد اهللا  )4(

 ، اصبح عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عام 1964 ـ 1961 ، سافر الى اوربا الشرقية 1961 ـ 1956

  .  341ـ340حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثاني ، ص: ينظر  . 1972 ، وزير دولة عام 1964
 ، لم يكمل 1946 ، انتمى الى الحزب الشيوعي العراقي عام 1927من مواليد السليمانية : بهاء الدين نوري  )5(

 1958 ، عند قيام ثورة 1953 ـ 1949الدراسة االعدادية بسبب نشاطه السياسي ، سكرتير اللجنة المركزية عام 

كان في السجن ، وبعدها استانف نشاطه عضوا في المكتب السياسي بعد الثورة ، انقطعت صلته من الحزب عام 

  . 112سية الداخلية ، صعبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السيا . 1984
 ، عمل موظف في ميناء البصرة ، انتمى الى الحزب الشيوعي 1924من مواليد البصرة : عبد السالم الناصري  )6(

 اصبح عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومسؤول 1958 ، وبعد ثورة 1958 ـ 1948 ، سجن 1945عام 

  .  219 الكتاب الثاني ، صحنا بطاطو ، العراق ،: ينظر . تنظيمات بغداد 
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كردستان واعادوا تدريجيا تشكيل المنظمات التي ضربت بقسوة في بغداد واماكن اخرى ، 

وسار العمل بهدوء ، وكان مقتصرا على بناء خاليا قليلة وصغيرة من الشيوعيين 

زب وعلى وتوزيعها داخل الح) طريق الشعب(المخلصين والمؤمنين ، واصدار اعداد من 

  . )1(فترات غير منتظمة 

    اعدم عبد السالم محمد عارف عدد من الشيوعيين في بغداد قبل يومين من استدعائه 

من قبل جمال عبد الناصر لحضور احتفاالت االنتهاء من المرحلة االولى من بناء السد 

لذي العالي وكان من ضمن المدعوين هذا الحفل خروشوف رئيس الوزراء السوفيتي ا

انه ال : (صافح الحاضرين وسحب يده ولم يسلم على عبد السالم محمد عارف قائال 

  . )2() يستطيع ان يصافح االيدي الملوثة بدماء الشيوعيين في العراق

     ايد الحزب الشيوعي حكومة عبد السالم محمد عارف بسبب التقارب الذي حصل في 

سكو نتيجة للمصادقة االيديلوجية التي  بين القاهرة ومو1964النصف االول من عام 

حصلت عليها مصر من المنظرين السوفيت واطالق سراح الشيوعيين من السجون في 

مصر وزيارة خروشوف لمصر وتحسين العالقات العراقية السوفيتية واستئناف تزويد 

اصري السالح الروسي الذي انقطع نتيجة اضطهاد البعثيين للشيوعيين ، واخيرا التاثير الن

الواضح في الحكومة العراقية ، فادت الى ان يغير القادة الشيوعيين مواقفهم والتحول نحو 

   . )3(نظام عبد السالم محمد عارف 

     كان العادة تحديد موقف الحزب تجاه عبد الناصر ان يولد بالضرورة اعادة تحديد 

اصدره الجناح اليساري موقفه تجاه الحركة القومية العربية ، وجاء في تعميم داخلي 

اتخذنا نحن الشيوعيون ، في الماضي القريب مواقف انعزالية تجاه (للحزب الشيوعي 

                                          
  . 349 ، الكتاب الثالث ، صالعراق, حنا بطاطو  )1(
  . 223 ، ص1970محمد حسنين هيكل ، عبد الناصر والعالم ، دار المنار للنشر ، بيروت ،  )2(
 ،  ، مؤسسة موكرباتي للطباعة والنشر1 تموز ـ مدارات االخوة االعداء ، ط14حامد مصطفى مقصود ، ثورة  )3(

  . 114 ـ113 ؛ علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص392 ، ص2002كردستان ، 
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، ...حاملي شعار الوحدة العربية ، وكانت المعادلة التي طرحناها بعد ثورة تموز خاطئة 

خطا من ال(وقال ايضا ) كان علينا اال نرفع اصواتنا بدعوة متناقضة مع الدعوة الى الوحدة

القول بان على الشوعيين ان يستمروا في التمسك بالديمقراطية السياسية كشرط لدعم اية 

وحدة عربية ، انه يمكن لمسالة ديمقراطية ومنها مسالة حياة الحزب ، ان تحل ضمن 

مسيرة عملية الوحدة نفسها بالنضال الجماهيري واالقناع والتاثير المستمر للمعسكر 

  . )1() العرب انفسهماالشتراكي على القادة

 والذي انعقد 1964    اقر الحزب الشيوعي باالجتماع الكامل للجنته المركزية في اب 

في براغ ، ساسة التعاون مع السلطة العارفية والدخول في االتحاد االشتراكي وفي هذا 

وة  خطنا موقفا من هذا التنظيم باعتبارهاتخذ حزب(الخصوص فقد اشار التقرير الى القول 

ان حزبنا لم يتخذ من هذا التنظيم .... استهدفت توحيد جانب هام من القوى الوطنية 

موقفا انعزاليا ، بل بالعكس سيتخذ منه موقفا ايجابيا ويرسم التدابير الضرورية للتعاون 

 وقد سمي )2() معه بهدف السعي لتعزيز الجانب التقدمي في سياسته وتطوير ايديلوجيته

 . هذا بخط اب 

    وبذلك فقد اتخذ الحزب الشيوعي العراقي سياسة تدعو الى اقامة تحالف مع السلطة  

ومع القوى السياسية المؤيدة لها وقد يامل من هذا ) االتحاد االشتراكي(وتنظيمها السياسي 

الموقف ان يتاح له مجال االسهام في الحكم عن طريق سلمي او على االقل فسح المجال 

 ذلك يستعيد ما فقد من قواعد حزبية ونفوذ جماهيري ، وبدات جريدته امام نشاطه ، وعند

تدعو االطراف السياسية الى التحالف الوطني وااللتفاف حول ) طريق الشعب(المركزية 

 ، )1() من اجل الحاق الهزيمة بقوى االستعمار والرجعية في العراق(الحكم العارفي 

                                          
  . 351حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، : نقال عن  )1(
  . 9ـ5 ، ص1981 ، بيروت ، 1ابو سالم ، الحزب الشيوعي وانتهازيته في الحركة الوطنية ، ط )2(
  . 1964 ، ايار 218 ، العدد جريدة طريق الشعب ، بغداد )1(
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 البالد من مكائد االستعمار ومن اجل سياسة صحيحة وتحالف وطني ووقاية(

 . )2()والرجعية

 في براغ ، قام الحزب بانتخاب 1964    في االجتماع الكامل للجنة المركزية في اب 

لجنة مركزية جديدة تالفت من االعضاء المتبقين من النواة القيادية القديمة باستثناء قادم 

في حال اعتقال القادة الناشطين  ، ولتامين استمرار العمل )3(جديد هو مهدي عبد الكريم 

في العراق فقد فرض الحزب على قسم من اعضاء اللجنة المركزية العيش خارج البالد 

 لسكرتارية اللجنة المركزية دون ان ينافسه )5(، وتم انتخاب عزيز محمد )4(باستمرار 

  . )6(احد

 ابراهيم     اعلن بعض كوادر الحزب الخروج من الحزب وتكوين كتل ، فقد اعلن

 وخالد زكي مسؤول منظمة لندن ومجموعة من اصحابهما )7() نجم محمود(عالوي 

معارضتهم لخط اب ، وقد اعلنوا الخروج عن الحزب وتكوين كتلة خاصة عرفت باسم 

، كما خرج اخرون من المتذمرين على الخط السياسي  الب وكون ) فريق من الكادر(

                                          
  . 1964 ، ايلول 306المصدر نفسه ، العدد  )2(
من مواليد الديوانية ، خريج المعهد العالي للمعلمين ، عمل معلما في الديوانية ، ) : ابو سناء(مهدي عبد الكريم  )3(

حنا : ينظر  . 1965لعام  ، اعيد انتخابه في ا1964انتخب عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اب 

  . 354بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص
  . 353 المصدر نفسه ، ص)4(
 ، عضو اللجنة المركزية في 1945 ، انتمى الى الحزب الشيوعي عام 1924من مواليد : عزيز محمد عبد اهللا  )5(

عبد الفتاح : ينظر  . 1964كزية عام  ، سكرتير اللجنة المر1959 ، وعضو المكتب السياسي في تموز 1958ايلول 

  . 131البوتاني ، التطورات السياسية الداخلية ، ص
  . 42 ، المصدر السابق ، ص3عزيز سباهي ، ج )6(
مهندس وكاتب ورجل اعمال ، عضو في الحزب الشيوعي تزعم مجموعة قاومت ) : نجم محمود(ابراهيم عالوي  )7(

 الشيوعي بسبب تزعمه االنشقاق الذي يعرف بتنظيم القاعدة المركزية ، بعد  ، فصل من الحزب1963 شباط 8انقالب 

 سكرتيرا للقيادة المركزية ، شارك في القتال الذي دار 1974 ، هرب الى شمال العراق ، وانتخب عام 1968انقالب 

المصدر السابق ، حسن لطيف الزبيدي ، : ينظر .  الى جانب الحركة الكردية المسلحة 1974في شمال العراق عام 

 .472ص
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اال انهم ) اللجنة المركزية(او ) الثوريون( اسم بعضهم مجموعة خاصة اطلقت على نفسها

  . )1(لم يفلحوا في جر كوادر حزبية الى صفوفهم 

    راى الكثير من اعضاء الحزب العائدون الى الوطن والذين اسهموا في وضع الخط 

السياسي آلب ان القاعدة الحزبية ، ومعظم شبكة الكادر الحزبي ، ساخطة على هذا الخط، 

. )2( يتوجه الى جماعة ايديها ملطخة بدماء الشعب العراقي والحزب الشيوعيوان حزبهم

لذا اخذوا يعيدون النظر في قناعاتهم السابقة ، وقرروا التخلي عما توصلوا اليه في براغ 

 1965قبل شهور ، وزاد من حماسهم ، ان حكومة عبد السالم عارف شنت في اذار 

مباحثات مع شركات النفط للمساومة معها ، الحرب على الشعب الكردي ، ودخلت في 

واصدرت محاكمها احكاما جديدة باالعدام ضد عناصر وطنية بدعوى انها قاومت انقالب 

  . )3(شباط 

 ، عقدت اللجنة المركزية في الداخل اجتماعا ، اقر فيه تعديل 1965 نيسان 18     في 

كري والدعوة الى اقامة حكومة سياسة الحزب والمطالبة باسقاط الحكم الدكتاتوري العس

ائتالف وطني ديمقراطية تنهي االوضاع االستثنائية التي تعيشها البالد وتقضي على 

مخلفات انقالب شباط وتحقق الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان ، واكدت اللجنة 

ة فانه وجد  حامل الرسالة التاريخية للطبقة العاملكزية ، ان الحزب الشيوعي بوصفهالمر

ليبقى وان تجربة االتحاد االشتراكي العربي قد فشلت ، وان نظام الحزب الواحد غير 

قابل للتطبيق في العراق الذي تختلف ظروفه عن ظروف بلدان عربية اخرى كما دعت 

اللجنة المركزية الناصريين الى االنسحاب من الحكومة واالنضمام الى صفوف المعارضة 

                                          
 . 45ـ44 ، المصدر السابق ، ص3عزيز سباهي ، ج )1(
  . 358حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )2(
  . 46 ، المصدر السابق ، ص3عزيز سباهي ، ج )3(
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 فان الحزب الشيوعي العراقي تخلص من خط اب المعلن في اب  وبذلك)1(الشعبية 

1964 .  

     بعد حصول الشقاق بين ناصري العراق وعبد السالم محمد عارف ، وتشكيل حكومة 

 فقد ادانتها اللجنة المركزية على اساس انها نابعة 1965عبد الرحمن البزاز في ايلول 

  . )2(تترة لالنكليز واالحتكارات النفطية من ارادة رجل واحد ونفوذ الشخصيات المس

 ، عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اجتماعا 1965 تشرين االول 10ـ 9    في 

شيوعيا بمن فيهم اعضاء اللجان المركزية الموجودين في ) 25(موسعا في بغداد حضره 

 الجنوبية والفرع العراق وممثلون عن اللجان االساسية لبغداد والفرات االوسط والمنطقة

 وتم االتفاق على وضع خطة لتسلم السلطة ، وذلك عن طريق التحضير )3(الكردي 

النتفاضة جماهيرية واالعتماد ايضا على معاونة المنظمة العسكرية التابعة للحزب 

  . )4( المنظمة الفعال والحاسم في االنتفاضة الجماهيرية المسلحة بوصف دور هذه

 تاييد قيادة الحزب الشيوعي في الخارج لهذه الخطة ، اال انها كانت الرغم منعلى و     

تدرك جيدا ، انه ليس بمقدور حزبها تهيئة مستلزمات هذه االنتفاضة ، كما ان قيادة 

الحزب في الخارج وضعت لنجاح هذه االنتفاضة شرط تحقيق تعاون وطني ، في الوقت 

 قد اشاروا الى 1965 تشرين االول 19 و 18الذي كان عدد من اعضائها في اجتماعي 

ان االطراف السياسية التي توجه الحزب الشيوعي للتحالف معها قد استبعدت التحالف 

  . )5(معه ووضعت شروطا صعبة وغير ممكنة التنفيذ 
يظهر ان الحزب الشيوعي لم يكن مستعد لقرار العمل المسلح ، حيث انه لم يستعيد عافيته      

كان امامه كثير من العمل لتعزيز صفوفه ، كما ان امكانياته العسكرية الفعلية لم في تلك الفترة و

                                          
ا بطاطو ،  ، نقال عن حن1965 ، حزيران 20 و 13جريدة االخبار ، جريدة الحزب الشيوعي اللبناني ، العددان  )1(

  . 359العراق ، الكتاب الثالث ، ص
  . 359حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )2(
 . المصدر نفسه  )3(
 26 في 21/28/548، تقارير خاصة ، مديرية شرطة الكرخ ، القلم السري ، العدد ) 24(ح الملف . ت . ل  )4(

  . 1965تشرين الثاني 
  . 32ـ29المصدر السابق ، ص ، 3سمير عبد الكريم ، ج )5(
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تصل الى مستوى القيام بعمل مسلح ، كما ان اغلب كوادره كانوا في السجون ، وان القيادة ال 

 . تصل الى مستوى الطموح ، فلذلك ال يمكن للحزب القفز في الهواء والوصول الى السلطة 
 الديمقراطي الكردستاني الحزب : ثانيا 
بعد سيطرة حزب البعث على السلطة في العراق ، اكد البيان االول الصادر من المجلس      

، كردية ، واحترامه لحقوق االقلياتالوطني لقيادة الثورة ، حرصه على تعزيز االخوة العربية ال

ردستاني برقية تاييد اذيعت لذا اعلنت القيادة الكردية وقف القتال وارسل الحزب الديمقراطي الك

  .)1(في اليوم الثاني للثورة ، تؤكد ارتباط االكراد بالثورة 

    غير ان المفاوضات بين الزعماء االكراد والحكومة العراقية الجديدة لم تؤد الى اتفاق 

 مندوبا عن المال 1963 شباط 19 الى بغداد )2(مرض ، وعندما وصل جالل الطالباني 

اني ، قابل طاهر يحي رئيس االركان الذي ابلغه ان الحكم الذاتي لالكراد سيعلن مصطفى البارز

صالح مهدي عماش كانوا قريبا ، اال ان رئيس الوزراء احمد حسن البكر ووزير الدفاع 

بدال عن الحكم الذاتي النهم كانوا يخشون ) حقوق االكراد(يستعملون في تصريحاتهم اصطالح 

ان يثير اعالن الحكم الذاتي لالكراد انتقاد دعاة الوحدة العربية للحكومة ، لذا طلبوا من جالل 

على مضض وقابل جمال عبد الطالباني السفر مع الوفد العراقي الى القاهرة ، وقد قبل الدعوة 

  . )3(الناصر 

                                          
  . 356مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )1(
 كان عضوا في 1959 ، خريج كلية الحقوق في بغداد عام 1933من مواليد اربيل : جالل حسام الدين الطالباني  )2(

 ، بعد ثورة 1954الحزب الديمقراطي الكردستاني خالل الخمسينات ، اصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب عام 

الجريدة المركزية للحزب ) خه بات( عمل محررا في صحيفة الجمهورية ، ثم اصبح محررا لجريدة 1958

 2005 ليؤسس االتحاد الوطني الكردستاني انتخب في العام 1975انفصل عن الحزب عام . الديمقراطي الكردستاني 

 450ـ429 حسن لطيف الزبيدي ، المصدر السابق ، ص: ينظر 2010رئيسا لجمهورية العراق ، واعيد انتخابه عام 

  . 
  . 500 ؛ كاظم حبيب ، لمحات من نضال حركة التحرر ، ص359مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )3(

    تحدث جمال عبد الناصر العضاء الوفد الكردي واعرب عن اعتقاده ، بان نظام الحكم المحلي سيكون حال للقضية 

 الواجب ان يستفيدوا من تجربة الدول االخرى في عالج مشكلة القوميات مثل االتحاد السوفيتي الكردية وان من

: للمزيد ينظر . ويوغسالفيا ، واضاف بان القتال ليس هو الحل المناسب لهذه المشكلة بل على العكس فانه سيعقدها 

 50 ؛ امين هويدي ، 408 ـ 407 ، ص2005كاظم حبيب ، االستبداد والقسوة في العراق ، دار الفارابي بيروت 

  . 98ـ97 ، ص1974 ، الثاهرة ، 2عاما من العواصف ، ما رايته قلته ، ط
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      لقد ترددت الحكومة العراقية اعالن الحكم الذاتي لالكراد ، لذا اخذ المال مصطفى 

البارزاني يطلق التهديدات ، واعلن انه ارسل وفدا للتفاوض في بغداد ال في عواصم 

 االول من اذار عربية اخرى وطلب بان تصدر الحكومة العراقية بيانا في موعد اقصاه

 تعترف فيه من حيث المبدأ بحق االكراد في الحكم الذاتي وهدد بالحرب واعالن 1963

  . )1(استقالل كردستان وانفصالها عن العراق 

     في االول من اذار اعلنت الحكومة انها ستضمن حقوق االكراد ، وبعد ثالثة ايام من 

 يرافقهما طاهر يحيى )2(لي وفؤاد عارف هذا االعالن توجه وزيران كرديان هما بابا ع

مان وهو وزير كردي سابق ، الجراء مفاوضات مع المال مصطفى يوعلي حيدر سل

  . )3(البارزاني اال ان االخير اصر على وجوب االعتراف بمبدا الحكم الذاتي كخطوة اولى

ان يكون ذلك      تردد البعثيون في اصدار بيان رسمي بشان الحكم الذاتي النهم تخوفوا 

 وتخفيض مطالبه )4(خطوة نحو االستقالل النهائي لذا شكلوا وفدا شعبيا لمفاوضة االكراد 

الى ادنى حد ونجح الوفد في اقناع المال مصطفى باالستعاضة عن عبارة الحكم الذاتي 

واتفق على ان يقدم الوفد تقرير الى الحكومة يتضمن المقترحات التي ) الالمركزية(بكلمة 

 : ق عليها والتي يمكن تلخيصها بما يلي اتف

                                          
 ، 1963 ، دار الطليعة ، بيروت ، 1محمود الدرة ، القضية الكردية والقومية العربية في معركة العراق ، ط )1(

  . 179ص
 ، عين مرافقا للملك غازي 1934 من الكلية العسكرية عام  ، تخرج1912من مواليد السليمانية :  فؤاد عارف )2(

 عين وزيرا للدولة في وزارة 1959 شباط 10 ، عين محافظا لكربالء ، وفي 1958، بعد ثورة ) 1938ـ 1936(

 بسبب سياسة عبد الكريم قاسم تجاه االكراد ، بعد 1961عبد الكريم قاسم ثم وزيرا لالرشاد ، استقال من منصبه عام 

 ، عين وزير دولة في الحكومة التي شكلها احمد حسن البكر ، ابعد بعدما نجح عبد السالم 1963 شباط 8قالب ان

 عين فؤاد عارف نائب 1967محمد عارف باالطاحة بالبعثيين ، وعندما شكل عبد الرحمن محمد عارف الوزارة عام 

  . 455ـ454ي ، المصدر السابق ، صحسن لطيف الزبيد: ينظر . لرئيس الوزراء ووزيرا العمار الشمال 
  . 357مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )3(
ضم الوفد محمد رضا الشبيبي ، فائق السامرائي ، حسين جميل ، فيصل الخيزران ، عبد العزيز الدوري ، زيد  )4(

  . 143 ، ص2000شق ،  ، دار المختار ، دم1منذر الموصلي ، البعث واالكراد ، ط: للمزيد ينظر . احمد عثمان 
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التي ستضع تفصيالتها لجنة ) الالمركزية(االعتراف بحقوق االكراد ضمن خطة  .1

 . مشتركة وينص عليها في الدستورين المؤقت والدائم على السواء 

اصدار عفو عام عن جميع االشخاص المحكوم عليهم او المالحقين الشتراكهم في  .2

 . الثورة الكردية 

 . لغاء جميع االوامر بمصادرة ممتلكات االكراد الذين اشتركوا في الثورة الكردية ا .3

 .تغيير الموظفين الذين كانت لهم مواقف عدائية تجاه الشعب الكردي في كردستان  .4

 . رفع الحصار االقتصادي عن كردستان  .5

  . )1(سحب الجيش الى مواقعه السابقة  .6

 الوطني لقيادة الثورة بيانا اقر بموجبه الحقوق  ، اصدر المجلس1963 اذار 9     وفي 

القومية للشعب الكردي على اساس الالمركزية واعلن ان هذا المبدأ سوف يدخل في 

الدستور المؤقت والدائم عند تشريعهما ، كما ان لجنة مختصة سوف تشكل لوضع 

  . )2(الخطوط العريضة الالمركزية 

لبارزاني وفدا الى بغداد برئاسة جالل الطالباني  اذار ارسل المال مصطفى ا30     في 

، اال انه وجد زعماء حزب البعث منهمكين بشان الوحدة الثالثية بين سوريا ومصر 

والعراق ، االمر الذي اعطى انطباع لدى الوفد الكردي بان الحكومة غير جادة في 

 المشارك في قرارها السياسي ، وبذلك ارجئت المفاوضات لحين عودة الوفد العراقي

  . )3(اجتماعات الوحدة الذي عقد في القاهرة 

عراقي ، تعثرت المفاوضات بين الطرفين وذلك لتمسك كل طرف ل    بعد عودة الوفد ا

بموقفه واخذ المال مصطفى البارزاني يلوح بخيار التمرد والعصيان من اجل الحصول 

                                          
  . 358مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )1(
  . 146ـ 144 ؛ منذر الموصلي ، المصدر السابق ، ص1963 تشرين االول 10جريدة العرب ، بغداد ،  )2(
  . 146منذر الموصلي ، المصدر السابق ، ص )3(
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ر المفاوضات الى اعتقاد على تنازالت اكثر من الحكومة ، ويمكن ان نرجح سبب تعث

الطرفين بان الطرف الذي يتفاوض معه في موقف ضعيف وبذلك فانه يستطيع الحصول 

 كما ان عدم الثقة بين الطرفين كانت سببا اخر الجهاض اي )1(على مكاسب اكثر 

مشروع لمعالجة المشكلة الكردية ، باالضافة الى ان الطرفين يعانيان من تناقض مزدوج 

يمقراطي الكردستاني كان يعاني من تضارب شديد في داخله والحكومة تعاني فالحزب الد

من التناقض بين ايديلوجية حزب البعث من جهة وسياسة عبد السالم محمد عارف من 

  . )2(جهة اخرى 

 الحصار      ازدادت مخاوف االكراد بعد ان تناقلت االنباء بقيام الحكومة باعادة فرض

 ذلك دليال على ان حكومة بغداد تعد العدة الستئناف القتال ، وفي داالقتصادي عليهم ، وع

 حزيران اعتقلت الحكومة الممثلين االكراد وطالبت باستسالم المال مصطفى وقواته 10

  . )3( ساعة 24خالل 

      شنت الحكومة هجوما عنيفا على االكراد واندفع حزب البعث بجميع قواته العسكرية 

 الذي اربك االكراد وضيق الخناق عليهم ، اال ان الظروف قدمت للحركة في القتال االمر

 تشرين 18الكردية فرصة غير متوقعة وذلك بقيام عبد السالم محمد عارف بانقالب 

 ضد حزب البعث واستالمه للسلطة ، وتبع ذلك تصفية عناصره من الجيش 1963الثاني 

ادة انفاسهم ، وساعد فيما بعد التوصل الى واالدارة المدنية ، مما ساعد االكراد على استع

 حيث تلقى 1964تسوية سلمية خالل مؤتمر القمة العربية في القاهرة في كانون الثاني 

عبد السالم محمد عارف والمال مصطفى نصائح من الرئيس جمال عبد الناصر واحمد بن 

م محمد عارف بيال وقادة اخرين بقبول عرض وقف اطالق النار الذي اقترحه عبد السال

                                          
  . 195سعد ناجي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 201، المصدر السابق ، صهادي حسن عليوي  )2(
  . 36مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ص )3(
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 ، كما ان االتحاد السوفيتي حث الطرفين على التسوية عن )1(والدخول في مفاوضات 

وفي اول مؤتمر صحفي لعبد السالم محمد  . )2(طريق المفاوضات في نفس الفترة 

لقد عشنا مع اخواننا االكراد (عارف بعد االنقالب اكد على عقد صلح مع االكراد قائال 

  . )3() اء وسوف نعيش معهم ان شاء اهللافي هذا البلد كشرك

 نصت 1965 والمعدل في ايلول 1964 نيسان 29     وعندما صدر الدستور في 

يقر هذا الدستور الحقوق القومية لالكراد ضمن الشعب العراقي (... المادة التاسعة عشر 

سياسة وهكذا ظل الحزب الديمقراطي الكردستاني يتبع  . )4() في وحدة وطنية متاخية

الهدنة والتعاون مع الحكومة في تلك الفترة وعندما تشتد الفتنة يتجدد القتال بين الطرفين 

 . حتى نهاية عبد السالم محمد عارف 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
  . 220 ، ص1965الجامعة االمريكية ، الوثائق العربية لسنة  )1(
  . 210 ، ص1992حامد محمود عباس ، المشكلة الكردية في الشرق االوسط ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  )2(
  . 43 ، ص2001 ، دار ناراس للطباعة ، اربيل ، 2ة الحرب ، طمحمد احسان ، كوردستان ، دوام )3(
 ؛ هادي حسن عليوي واخرون ، المسالة 1964 مايس 10، ) 949(جريدة الوقائع العراقية ، بغداد ، العدد  )4(

  . 46 ، ص1975الكردية والحكم الذاتي ، بغداد ، 
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 حزب البعث العربي االشتراآي : ثالثا 

 ، توجه االنقالبيون 1963 تشرين الثاني 18    منذ الساعات االولى بعد حدوث انقالب 

ادر حزب البعث والقضاء على منظماته الحزبية ، فتم اعتقال المئات من لتصفية كو

البعثيين العسكريين والمدنيين ، واحيل اخرون على التقاعد او الى وظائف ال تتناسب مع 

امكانياتهم العسكرية او المدنية ، كما تم ابعاد قسم منهم الى خارج العراق ، وازاء هذه 

 باالستيالء على ممتلكات الحزب وامواله واجهزته الظروف قامت بعض عناصر الحزب

التي ) لجنة تنظيم القطر(الطباعية بحجة المحافظة على التنظيم ، فكان تشكيل ما سمي 

ان قيادة فرع بغداد بادرت : ( وجاء فيه 1963اصدرت بيانها االول في كانون االول 

عضاء وتيارات شعب الى تشكيل لجنة اسمتها لجنة تنظيم القطر ضمت ما تبقى من ا

بغداد ومن تيسر االتصال بهم من الرفاق في االلوية ، وصدرت اللجنة مدة عملها بفترة 

ة ، واالعداد ميعادة التنظيم الحزبي على اسس سلاقصاها اربعة اشهر على ان تعمل ال

اال ان هذه اللجنة لم تلق ترحيبا ) النتخابات حزبية على مستوى القطر في اقرب فرصة

ادر الحزب واعضائه لسببين ، االول ، لعدم مشروعيتها ، الن القيادة القومية لم من كو

تصدر قرارا بتعيين اعضائها ، والثاني الن اعضائها من العناصر الطفولية التي ساهمت 

  .)1(بشكل او باخر في انهيار الحزب في العراق 

، وقررت القيادة  عقد المؤتمر القومي السابع في دمشق 1964 شباط 17ـ14 من    

تاخذ على عاتقها ) القيادة القطرية المؤقتة(القومية تعيين نواة للقيادة في العراق سميت 

اعادة تنظيم القطر وقيادته وتحقيق وحدته ، وقد ضمت القيادة المؤقتة كل من احمد حسن 

ي، البكر ، صدام حسين ، عبد الكريم الشيخلي ، خيري عبد القادر الحديثي وحسن العامر

  . )2(واصبح عبد الكريم الشيخلي امين سر القطر 

                                          
  . 218علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 1964دة وعي الطليعة ، جريدة الحزب الداخلية ، نيسان جري )2(
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     بعد اعادة الوحدة التنظيمية للحزب ، اصبح هدفه االساسي توجيه الجهود لمقاومة 

الحكومة القائمة والعمل بمختلف الوسائل السقاطها كما خطط الحزب من اجل السيطرة 

لكرادة الشرقية ، االعظمية على مدينة بغداد وتقسيمها الى اربعة اقسام ، الكرخ ، ا

والكاظمية ، كما انه عمل على جمع المعلومات عن مراكز الشرطة والنجدة ، وكذلك 

  . )1(جمع المعلومات عن القادة العسكريين ورجال االمن والشرطة 

     وضع الحزب خطة العالن االنقالب ، وقام بتوزيع االدوار على العسكريين 

ة ووضع الجهاز الحزبي باالنذار ، وتم تهيئة االسلحة واالعتدة المشتركين في تنفيذ الثور

 موعدا العالن االنقالب ، اال ان السلطات االمنية 1964 ايلول 5وحدد يوم الجمعة 

: رصدت تحركات الحزب قبل الشروع بتنفيذ االنقالب وجاءت في تقرير امني القول 

يام بحركة انقالبية والسيطرة على كان حزب البعث قد اعد مؤامرة ضد الحكم الحالي للق(

الحكم بقوة السالح تؤيده السلطات السورية ، وكانت نية الحزب القيام بتلك الحركة يوم 

 ، وقد انكشفت المؤامرة قبل تنفيذها وكان من المقرر ان يقوم بها 1964 ايلول 5الجمعة 

يجة االجراءات البعثيون العسكريون ، الخط العسكري ، ثم يتبعه الخط المدني ، ونت

المتخذة حالت دون تنفيذ تلك المؤامرة ، وقد تم القبض على كافة المشتركين فيها ، 

واسلحتهم من الرشاشات والقنابل والمسدسات والبنادق الكثيرة واوكار طباعتهم والمبالغ 

الموجودة لديهم وهي عدة االف من الدنانير وقد احيلوا بعد انتهاء التحقيق معهم الى 

  . )2(...)  امن الدولة محكمة

       بعد هذه المحاولة الفاشلة ، تعرض البعثيون الى عمليات اعتقال وتصفية ، فقد 

القت اجهزة االمن واالستخبارات العسكرية القبض على المدنيين والعسكريين فاعتقل 

احمد حسن البكر وغيره من العسكريين ، كما اعتقل مئات من المدنيين ، واشار تقرير 

                                          
  . 219علي حمزه الحسناوي ، المصدر السابق ، ص )1(
 . ح ، تقرير امني سقط منه الرقم والتاريخ . ت . ل  )2(
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) 650(بعثيا في بغداد و ) 646( ايلول على 16خاص لالمن الى القاء القبض حتى يوم 

 مختلف الوسائل من اعتقال قيادة  ، كما تمكنت االجهزة باستعمال)1(بعثيا في المحافظات 

الحزب وكشف اوكاره الحزبية والطباعية وتمكنت من اعتقال عضوي القيادة القطرية 

ري عبد القادر الحديثي ، كما القت القبض على عبد حسن علي نصار العامري وخي

  . )2(الكريم الشيخلي امين سر القيادة القطرية ، وصدام حسين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
  1964 ايلول 16ح ، تقرير امني خاص في . ت . ل  )1(
  . 1964ول  تشرين اال19 في 3377ح ، تقرير امني خاص س . ت . ل  )2(
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 الحرآة االشتراآية العربية : رابعا 

       بعد انهيار االتحاد العربي االشتراكي وشعور قادته بان سلطة عارف ال تعمل على 

قوميون لتشكيل حركة جديدة يكون عملها سريا ، معارضا للسلطة اعادة تنظيمه ، سعى ال

وتعتمد في الوقت نفسه على العناصر المهمة المخلصة في االتحاد العربي االشتراكي 

وعلى اخرين لم تسنح لهم الفرصة باالنتماء الى االتحاد النهم كانوا حذرين من السلطة ، 

شخصية ) 25(بي ، وقد بدا العمل في دعوة وغير مقتنعين بجديتها في قضية التنظيم الشع

يعتمد عليهم ويوثق بهم ، وناقشوا معا فكرة التنظيم ، واهدافه ومبادئه واختيار االسم 

 في المنصور في اواخر شهر )1(المناسب للحركة ، وعقد االجتماع في بيت اديب الجادر 

وتم  . )2() عربيةالحركة االشتراكية ال( واتفقوا على تسمية الحركة بـ 1965تموز 

انتخاب لجنة تنفيذية روعي فيها وجود االطراف القومية فكان عن تنظيم الضباط القوميين 

سالم احمد ، عبد (وعن حركة القوميين العرب ) صبحي عبد الحميد وعبد الكريم فرحان(

عن حزب . وعن مجموعة البعثيين الناصريين المنشقين) االله النصراوي وهاشم محسن

خير الدين حسيب واديب (، وعن المستقلين ) فؤاد الركابي وخالد علي الصالح(البعث 

عن حزب االستقالل ، وفي اول اجتماع لهذه الهيئة ) عبد الستار علي الحسين(و ) الجادر

  . )3(جرى انتخاب امين السر صبحي عبد الحميد بهذا المنصب 

ي صفوفها الصفوة الجيدة     انتشرت الحركة بسرعة في الصف القومي ، وقد ضمت ف

التي كانت تعمل في االتحاد االشتراكي ، وانظم اليها عدد من اساتذة الجامعة والموظفين 

                                          
احد الساسة العراقيين الذين برزوا في عهد عبد الرحمن محمد عارف ، استوزر وزيرا لالقتصاد في :  اديب الجادر )1(

، القي القبض عليه بعد االطاحة بحكم عبد الرحمن محمد عارف ، افرج ) 1968ـ1967(عهد وزارة طاهر يحيى 

  . 259طيف الزبيدي ، المصدر السابق ، صحسن ل: ينظر . عنه في وقت الحق وغادر العراق 
انه تبين بعد فترة زمنية طويلة ان هذا االسم كان اسما لحركة سرية اسسها كل من اديب : يذكر صبحي عبد الحميد  )2(

ينظر ، مذكرات صبحي عبد الحميد ، المصدر  . 1963الجادر ، خير الدين حسيب وخالد علي صالح في اواخر سنة 

  . 273السابق ، ص
 .  المصدر نفسه  )3(
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اال ان اعضاء حركة القوميين العرب السابقين كانوا اكثرية هذا التنظيم واكثرهم فعالية 

  . )1(ونشاط 

سي حتى استطاعت ان    بدا دور الحركة يترسخ في قيادة الجماهير في الوسط السيا

يكون لها تيارا سياسيا كبيرا في وسط الجماهير ، وضمت اليها من شرائح المجتمع 

 ، )2(العراقي من عمال وفالحين وموظفين ومثقفين وانتشرت في معظم محافظات العراق 

واخذت تصدر نشرات سرية ، وشكلوا اوكارا طباعية سرية ، مستفدين من االمكانيات 

فادوا من بعض الصحف العلنية انذاك ية لتنظيماتها السابقة ، كما ارالطباعية الس

، ) الثورة العربية(لوجود فيصل الحسون صديقا للحركة ، وكذلك جريدة ) الجمهورية(

لوجود سالم احمد واخرين فيها يؤيدون الحركة ، كما ان بعض قادة الحركة كانوا يكتبون 

  . )3(لهذه الصحف تحت اسماء مستعارة 

دور بناء (  لم تحاول الحركة االصطدام بالسلطة او اثارتها ضدها في هذا الدور   

واخذت تزداد قوة ومنعة ، وطلبت الحركات االخرى ) التنظيم وارساء دعائمه القوية

التعاون معها او التفاوض من اجل اقامة جبهة وطنية عريضة ، فقد حاول الحزب 

حتى ال ( ان قيادة الحركة رفضت ذلك الدعائها الشيوعي ان يقيم معها جبهة وطنية ، اال

  . )4() نخسر الشارع القومي

 ، التي قام بها رئيس الوزراء انذاك العميد عارف 1965 ايلول 15    بعد فشل حركة 

 فرض عبد السالم محمد عارف االقامة الجبرية على صبحي عبد الحميد )5(عبد الرزاق 

                                          
  . 39 ، ص1993حسن العلوي ، دولة االستعارة القومية ، دار الزوراء ، لندن ،  )1(
  . 274مذكرات صبحي عبد الحميد ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 218هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )3(
  . 274 صمذكرات صبحي عبد الحميد ، المصدر السابق ، )4(
 ، 1943 ، تخرج من الكلية العسكرية عام 1924من مواليد مدينة كبيسة في الرمادي : العميد عارف عبد الرزاق  )5(

 اعتقل لعالقته بحركة الشواف واحيل 1959 عين قائدا للقوة الجوية في قاعدة الحبانية ، وفي عام 1958وبعد ثورة 

 عين قائدا للقوة 1963 شباط 8س العام وقائدا لقاعدة الحبانية وبعد انقالب على التقاعد ولكنه اعيد الى الخدمة في نف

 6 ، عين وزيرا للزراعة في وزارة طاهر يحيى االولى ، وفي 1963الجوية العراقية ، وبعد انقالب تشرين الثاني 
المنصب وبعد فشله لجا الى  اسندت له رئاسة الوزارة ، وقام بانقالبه االول بعد عشرة ايام من تسلمه هذا 1965ايلول 

  . 163علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص: ينظر . القاهرة 
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هن والضعف يدب في الحركة شيئا فشيئا ، فظهر عدم  ، وبدأ الو)1(وعبد الكريم فرحان 

االنسجام في قياداتها التي كانت متباينة االفكار والطموحات والتي وصلت حد التعارض 

  . )2(مما ادت الى ضعف الحركة ان لم يكن تمزيقها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمن محمد عارف مطالبة االحزاب السياسية بالحياة الدستورية والديمقراطية في عهد عبد الر
                                          

  . 274مذكرات صبحي عبد الحميد ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 106علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )2(
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 نيسان 13      لقي عبد السالم محمد عارف حتفه في حادث طائرة مروحية في مساء 

واستنادا الى نص المادة  . )2(  واصبح منصب رئيس الجمهورية شاغرا )1( 1966

عند خلو منصب رئيس الجمهورية الي ( المؤقت 1964 نيسان 29من دستور ) 55(

مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس سبب كان تعقد جلسة مشتركة في 

الوزراء النتخاب رئيس الجمهورية باغلبية ثلثي المجموع الكلي لالعضاء خالل مدة ال 

  . )3() تتجاوز اسبوعا واحدا من تاريخ خلو المنصب

    ومهما يكن من امر ، تم اختيار عبد الرحمن محمد عارف الذي سار على نهج شقيقه 

 االعالن عن نية النظام باقامة الحياة النيابية ، فقد اعلن فور تسلمه مقاليد الحكم في تكرار

 )4( وان البرلمان الجديد سيضع الدستور الدائم 1966بان انتخابات عامة ستجري في اب 

بان  (1966كما اكد عبد الرحمن البزاز اثناء تسلمه منصب رئاسة الوزراء في نيسان 

 الفترة االنتقالية وتوفير الضمانات لعودة الحياة الدستورية الحكومة جادة في انهاء

 ، صرح عبد الرحمن محمد عارف لجريدة العرب 1966 نيسان 19وفي  . )5()للبالد

ان الدستور المؤقت ينص على ان تجري االنتخابات خالل عام وانه سيصدر خالله (قائال 

  . )6() اباتقانون جديد بهذا الشان وتاتي بعد ذلك عمليات االنتخ

     تم االعالن في اكثر من مرة عن مواعيد لالنتخابات ، اال ان الحكومة تراجعت عنها 

وحددت مواعيد اخرى ، والظاهر ان االعالن بين فترة واخرى عن قرب اجراء 

                                          
، ) 552(و ) 551( جريدة العرب ، بغداد ، االعداد :انظر . لالطالع على تفاصيل حادث وفاة عبد السالم عارف  )1(

 ؛ جعفر عباس حميدي ، 1966 نيسان 15، ) 814( ؛ جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد ، 1966 نيسان 19 و 18

  . 305ـ303 ، ص8تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ، ج
خالل فترة خلو منصب رئاسة الجمهورية يستمر (لى انه  المؤقت ع1964 نيسان 29من دستور ) 56(تنص المادة  )2(

وزارة العدل ، : ينظر ) رئيس الوزراء على ممارسة صالحياته وال يحق له ممارسة صالحيات رئيس الجمهورية

 ؛ جريدة الوقائع العراقية ، بغداد ، العدد 1965مجموعة القوانين واالنظمة ، القسم االول ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 

  . 1964 حزيران 1، ) 949(
 . المصدر نفسه  )3(
  . 1966 ايار 4، ) 830(جريدة العرب ، بغداد ، العدد  )4(
 .المصدر نفسه  )5(
 . المصدر نفسه )6(
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االنتخابات القامة مجلس وطني ، ما هي اال خطوات للتغطية على طبيعة النظام الفردي ، 

 االزمة الشاملة التي كان يعاني منها النظام فقد كان يجابه افالسا سياسيا كما انه يعبر عن

 . لعجزه عن تقديم اية حلول للمشاكل االقتصادية واالجتماعية التي كانت تعصف به 

     وازاء هذه المواعيد والغائها بتحديد مواعيد اخرى ، بدأ الساسة العراقيون في 

المذكرات الى رئيس الجمهورية للمطالبة باالصالح مختلف االتجاهات الحزبية بتقديم 

 قدمت 1967السياسي ووقف حالة التدهور والفوضى ، ففي االول من كانون الثاني 

مذكرة موقعة من قبل فائق السامرائي وحسين جميل ومحمود الدرة ، وتضمنت وصف 

غ السياسي موسع لواقع العراق السياسي ، والطريق الذي يجب ولوجه للتغلب على الفرا

وارساء قواعد الحكم الوطني في البالد على اسس وطنية والتماسك بين الشعب والسلطة 

برزت امام الراي العام مشكلة الحكم في العراق على : (الوطنية وجاء في نص المذكرة 

انها ام المشاكل وان ال عالج الية مشكة تجابه البالد اال اذا تم ارساء مشكلة الحكم على 

، وطالبت المذكرة الحكومة باصالح نظام الحكم استجابة للراي العام ) قراطيةاسس ديم

  . )1(العراقي ولضرورة قيام حكومة منبثقة عن ارادة الشعب المعبر عنها بانتخابات حرة 

 قوبل بردود فعل متباينة 1967 كانون الثاني 29    عندما صدر قانون االنتخابات في 

ية والشخصيات الوطنية المطالبة بالحياة النيابية واقامة من قبل بعض االحزاب السياس

الحكم الدستوري المطلوب ، وتناولت هذه االحزاب بعض مواد القانون والقيود التي 

وضعت امام المرشحين فيما رفض بعضهم الحياة النيابية كلها بدعوى ان النظام البرلماني 

: دم ثالثة من السياسيين البارزين هم  وعلى هذا فقد ق)2(ال يحقق طموح الشعب وتطلعاته 

كامل الجادرجي وهديب الحاج حمود من قادة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل ومحمد 

حديد من الحزب الوطني التقدمي المنحل ، مذكرة الى رئيس الجمهورية حول قانون 

                                          
  . 1967 شباط 28، ) 761(جريدة العرب ، بغداد ، العدد  )1(
  . 240 ، ص9 ججعفر عباس حميدي ، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ، )2(
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نتقال لقد ظلت نغمة انهاء فترة اال: ( ومما جاء فيها 1967 شباط 16االنتخابات في 

تتردد بشكل مستمر منذ ثماني سنوات ، فلم يكن الهدف من قيام ثورة تموز بطبيعة الحال 

ابدال الحكم االستبدادي لما قبل الثورة بحكم اخر بعيد عن الشعب وعن تمثيله ، ولذلك 

ظل رجال الحكم يشعرون على الدوام بشذوذ النظام القائم وبعده عن اهداف ثورة تموز ، 

لى الحديث دائما على العزم على اجراء انتخابات يختار الشعب فيها ممثليه مما دفعهم ا

ويقيم نظاما تتحقق فيه سيادة الشعب وارادته ولم تكن الحكومة لتختلف عن سابقاتها في 

هذا الشان بل انها على ما يبدو تشعر االن اكثر من اي وقت مضى بان فترة االنتقال قد 

عه في االمكان استمرارها ، كما ان هناك شعورا عاما البد طالت الى الحد الذي لم يعد م

وان يكون رجال الحكم الحاليون قد لمسوه بضرورة االسراع في اجراء انتخابات وقيام 

مجلس وطني يملك السلطة السياسية في البالد ويستخدمها لحل المشاكل المتأزمة في 

ماعية ، مما عجزت عن حله مختلف نواحي حياة الشعب السياسية واالقتصادية واالجت

 وادانت المذكرة )1() االجهزة الحالية سواء كانت عسكرية او مدنية تابعة للحكم العسكري

هذا القانون لعدم صالح االسس التي قام عليها ومناقضتها للمبادئ الديمقراطية ، وان 

يح باالتحاد ابرز انعكاس لهذه الفكرة االساسية في مواد القانون حصر الموافقة على الترش

اصطالح لجنين خيالي عسرت عليه الوالدة (االشتراكي الذي وصفته المذكرة بانه مجرد 

، االمر الذي دعا واضعي القانون الى تخويل صالحية الموافقة على ) لسنين طويلة

الترشيح الى مجلس الوزراء ، فمن الواضح ان هذا الحصر الى جانب مواد القانون 

واوضحت المذكرة ، . ليس اال ) تعيين( عملية االنتخابات عملية الخاصة بالتزكية تجعل

ان المقصود من هذا االجراء تحقيق ما سمي بالغزل السياسي المنافي للمبادئ الديمقراطية 

االساس الصحيح الجراء انتخابات تؤمن الغاية (بشكل او باخر واكدت المذكرة على ان 

 حياة طبيعية في البالد يمكن في انهاء الجو المتوخاة من انهاء فترة االنتقال واقامة

                                          
  . 294 ، ص9 ؛ جعفر عباس حميدي ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج494محمد حديد ، مذكراتي ، ص )1(
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السياسي الخانق القائم وانهاء االوضاع االستثنائية القائمة والغاء كل االجراءات واالحكام 

االستثنائية التي جرت ضد حريات الناس وادت الى سجنهم او توقيفهم او حجزهم او 

   .)1() فصلهم من وظائفهم او حرمانهم من جنسيتهم العراقية

) البارزاني يؤكد( ، نشرت صحيفة التاخي مقاال تحت عنوان 1967 نيسان 29    في 

نسبت فيه الى المال مصطفى البارزاني المطالبة باطالق الحريات الديمقراطية وانهاء 

االوضاع االستثنائية واجراء انتخابات ديمقراطية حرة ، وتشريع دستور دائم للبالد ، كما 

س الى عودة الحياة الدستورية للبالد وطالبت بوحدة القوى وتوحيد اشارت الى تعطش النا

جهودها لمصلحة الشعب واالبتعاد عن احتكار العمل السياسي وفسح المجال امام القوى 

السياسية التي لها جذورها القديمة في خدمة الحركة الوطنية في العراق لتمارس نشاطها 

  . )2(االعتيادي بصورة علنية 

المال مصطفى البارزاني رايه في السبيل القويم لحل ازمة الحكم والقضاء على     ابدى 

:  لجريدة الحياة اللبنانية قال هالتشتت القائم في صفوف الشعب العراقي ، ففي تصريح

ان ازمة الحكم ليست وليدة اليوم وانما هي في الحقيقة كانت نتيجة عوامل متعددة ياتي (

ديمقراطي في البالد واطالة فترة االنتقال وانعزال الحكم عن على راسها انعدام الحكم ال

الشعب وعدم قدرته على التعامل معه ، الن تشكيل الحكومات المتعاقبة لم يكن طبيعيا او 

مستندا على قاعدة شعبية وال منبثقا عن ارادة الشعب ورغبته عن طريق نظام حكم 

االزمة تكمن في تاليف حكومة وطنية واكد على ان الحلول الناجعة لحل ) برلماني صحيح

تضم مختلف فئات الشعب واتجاهاته ، وتكون نسبة تمثيل الشعب الكردي منسجمه مع 

عدد سكان االكراد في العراق وتاخذ هذه الحكومة على عاتقها التمهيد للحياة الديمقراطية 

شاذة ، واكد ان البرلمانية ، وتنحصر مهمتها االساسية في تصفية االوضاع االستثنائية ال

عدم وجود برلمان منتخب من قبل الشعب يلزمنا ايجاد جو من التعاون بين مختلف 

قطاعات الشعب واتجاهاته وطوائفه وبين السلطة للخروج بالبالد من الوضع القائم ، 

                                          
 494 محمد حديد ، مذكراتي ، ص)1(
  . 1967 نيسان 29، ) 1(جريدة التاخي ، بغداد ، العدد  )2(
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وتشريع قانون انتخابات ديمقراطي يضمن للعراقيين حق الترشيح واالنتخابات دون قيود 

  . )1(مبدا العزل السياسي واستمرار حصر العمل السياسي بيد فئة واحدة تحمل في طياتها 

     نشرت جريدة االشتراكي السرية الناطقة بلسان حزب البعث العربي االشتراكي في 

وصفت فيه صدور القانون ) ماذا وراء تشريع قانون االنتخابات( مقاال بعنوان 1967عام 

ير وحرمانها من المساهمة في التخطيط لمستقبلها ، بانه اصرار على تزييف ارادة الجماه

بالغاء دور المنظمات الثورية الحقيقية ، وفرض وجهات حكومية متمثلة باالتحاد 

 كما دعا حزب البعث العربي االشتراكي في بيان له الى اصالح الوضع )2(االشتراكي 

لقضية الكردية بما عن طريق اقامة جبهة وطنية تقدمية واقامة حكم ائتالف وطني وحل ا

يضمن ازدهار وتعايش القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية ، واطالق سراح السجناء 

السياسيين واعادة المفصولن من العناصر التقدمية ـ مدنيين وعسكريين ـ الى وظائفهم 

  . )3(ومالحقة شبكات التجسس 

لحكومة باالبتعاد عن فكرة     طالب كامل الجادرجي في حديث له مع جريدة التاخي ، ا

صهر جميع الفئات السياسية في بوتقة واحدة ، الن ذلك مضاد للديمقراطية حسب قوله ، 

ووجه انتقادا للحكومة على تبريرها في عدم مالئمة الظروف الجراء االنتخابات النيابية 

ذا انه ليس هناك من يملك حق تقرير مالئمة الظروف او عدم مالئمتها ا: (حيث قال 

اتفقنا على ان الغرض من اجراء االنتخابات هو معرفة راي الناس اليجاد الحكومة التي 

  . )4() يثق بها الشعب
 

 موقف االحزاب السياسية من حكومة عبد الرحمن محمد عارف 

                                          
  . 1967 تموز 12، ) 6518(جريدة الحياة اللبنانية ، العدد  )1(
  . 36ـ31 ، ص1991 ، بغداد ، 14 ، ج1968 ـ 1966ضال البعث ـ القطر العراقي ن )2(
  . 77ـ69 ، المصدر نفسه ، ص1967 تموز 1بيان حزب البعث العربي االشتراكي في  )3(
  . 1967 ايار 10، ) 12(جريدة التاخي ، بغداد ، العدد  )4(
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 ، وعدم قدرتها على 1968ـ1966ي ت      ساعد ضعف الحكومة في الفترة بين سن

لواسع ، ظهور مجموعة واسعة من االحزاب والمنظمات السيطرة على النشاط السياسي ا

السياسية والتي يصعب على الباحث حصرها ، فاغلب هذه التنظيمات تضم مجموعة 

 : صغيرة ال يتجاوز عددها اصابع اليدين ، وابرزها 

  ـ حزب المؤتمر القومي 1

ى التقدمية     حل هذا الحزب محل الرابطة القومية السابقة ، ورفع شعار اتحاد القو

 وقد اصدر نشرة سرية باسم )1(وابرز قادته المحاميان رمزي العمري وعدنان الراوي 

 ، دعا في برنامجه 1965، صدر عددها االول في الخامس من كانون االول ) الميثاق(

الى الوحدة الوطنية ، ومكافحة الحزبية الضيقة ، وتحقيق االستقرار وقبول النظام 

ودعا الى الحرية التجارية ، وحث على التمسك ) المحافظات(اللوية المركزي في ادارة ا

  . )2(بتعاليم الدين الحنيف واالخالق الحميدة 

    اما موقفه من حكومة عبد الرحمن محمد عارف ، فقد طالب الحزب رئيس الوزراء 

ه عبد الرحمن البزاز بالقضاء على المتمردين االنفصاليين في شمال العراق وعد حكومت

ضعيفة ومتهاونة مع المتمردين ووصفهم بانهم عمالء لشركات النفط االستعمارية ، 

لم  . )3(وطالب الحزب باسناد المسؤوليات كافة الى االشتراكيين والوحدويين القوميين 

  . 1968يكن لهذا الحزب وجود فعلي بعد عام 

 

 

  ـ حزب الوحدة االشتراآية 2

                                          
  . 1968 نيسان 28 ، في 6849ح ، تقرير خاص سري وشخصي رقم . ت . ل  )1(
  . 498 ـ 497 ، ص1966 ؛ الوثائق العربية لسنة 1966 اب 3 ، 916جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد  )2(
  . 22/6 ، رقم الملف 1966 كانون االول 12 في 15227رقم / ح ، تقرير خاص سري وشخصي . ت . ل  )3(
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ة االشتراكية العربية اثر خروج صبحي عبد الحميد ،        انشق هذا الحزب عن الحرك

وخالد علي الصالح وخيري الدين حسيب من الكتلة الثانية للحركة العربية االشتراكية ، 

 ، والتي اكدت على موقف 1968 حزيران 28واصدر هذا الحزب اول نشرة له في 

الى وحدة القوى الحزب من النضال القومي ، ومساندة النضال الفلسطيني ، والدعوة 

 واعتزل زعيمه صبحي عبد 1968 تموز 17القومية ، وانتهى الحزب بعد انقالب 

  . )1(الحميد 

  ـ مؤتمر القوميين االشتراآيين 3

     مثل هذا الحزب جماعة من ذي االتجاه القومي ومن الذين فصلوا من حزب البعث 

 الى فسح المجال ارات تدعوياد سعيد ثابت ، رفع شعالعربي االشتراكي وعلى راسهم ا

لجميع القوى الشعبية لالسهام في المعركة المصيرية ، وطالب بضرورة تطوير الجيش 

  . )2(العراقي وجعله جيشا ثوريا 

 ، ركز 1966     اصدر الحزب بيانا مشتركا مع الحزب العربي االشتراكي في نهاية 

طالب الشعب العراقي في حقوقه فيه على ضرورة اجبار الشركات النفطية باالستجابة لم

  . )3(النفطية 

  ـ حزب االتحاد الثوري 4

 ، واصدر نشرة سرية ورفع شعار 1966     ظهر هذا الحزب في اوائل نيسان 

وطالب بتاليف جبهة وطنية موحدة ، وشن ) حرب التحرير الشعبية(و ) النضال المسلح(

                                          
  . 1968 نيسان 28 في 6787/ ح ، تقرير خاص سري وشخصي ، رقم . ت . ل  )1(
  . 1967 تموز 20 في 8954/ المصدر نفسه ، تقرير سري وشخصي ، رقم  )2(
 من قبل اللجنة العليا لمؤتمر القوميين االشتراكيين واللجنة 1966ح ، البيان المشترك للجبهة القومية عام . ت . ل  )3(

  . 8 / 22 ق ط ع المركزية للحزب العربي االشتراكي حول المفاوضات وازمة النفط ، ملف
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يكتاتورية جاءت الذالل الشعب هجوما على السلطة التي وصفها بانها سلطة رجعية د

  . )1(وتجويعه والقضاء على االحزاب الثورية 

  ـ االتحاد الوطني االشتراآي 5

 اذار 26 ، واصدر اول نشرة سرية له في 1968      ظهر هذا الحزب في اوائل عام 

 ، وشن هجوما على شخص رئيس الوزراء طاهر يحيى وعلى الحكومة الفتقارها 1968

  . )2(ير الشعبية وابتعادها عن النظام الديمقراطي ثقة الجماه

  ـ حرآة الثوريين العرب 6

وكان ال ) جماعة ضباط القصر(     ضمت هذه الحركة ضباط القصر فسميت احيانا بـ 

 شخصا وكان من بين قادتها العسكريين ابراهيم الداوود ، وهاب 25يتجاوز عددهم 

سعدون غيدان ، عبد الرزاق النايف وغيرهم ، اما الهيتي ، رياض المفتي ، كمال عبود ، 

اعضاء الحركة من المدنيين فمنهم نزار حسين الحاج بكر ، الدكتور فائق المياح ، مكلف 

السلمان ، فاروق البياتي وغيرهم ، وقد شنت هذه الحركة حملة واسعة على الحكومة من 

يم والعمل على المقاطعة االقتصادية خالل بياناتها المتوالية فقد طالبت باصدار قوانين التام

مع الغرب وتطهير اجهزة الدولة من العمالء والجواسيس والمتعالين على الشعب كما 

 طالبت بـ 

تشكيل حكومة ثورية من العناصر القومية الثورية المناضلة المدركة لحركة الواقع  .1

 . والجماهير ومتطلباتها السياسية واالقتصادية والثقافية 

 . لنظر في القيادات العسكرية وجعلها بالمستوى الذي تؤهلها لقيادة الجيش اعادة ا .2

 . تشكيل حرس وطني تكون قياداته بايدي العناصر المؤمنة بالقومية العربية  .3

                                          
  . 1968 نيسان 28 في 6849/ ح ، تقرير خاص سري وشخصي رقم . ت . ل  )1(
  . 1968 مايس 3 في 8111/ المصدر نفسه ، تقرير خاص سري وشخصي ، رقم  )2(
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التعبئة االنتاجية واالقتصادية الكاملة من اجل قضية المصير العربي ، وذلك لن  .4

  . )1(الشتراكي يكون اال بوضع الخطط المنهجية ذات المحتوى ا

     وفي بيان اخر وصفت الحركة الحكومة بعدم الشعور بالمسؤولية وانها تتالعب 

بمصير وثروات البلد باالضافة الى الفوضى في التخطيط والتنفيذ وازدواجية في العمل 

  . )2(على مختلف المستويات وتجاهل الرادة الثوريين التقدميين االحرار 

لفة الذكر كانت تنظيمات هيكلية تفتقد الى اس معظم هذه التنظيمات ان يقال ان     يمكن 

التفاف الجماهير حولها ، كما ان نشاطها لم يتعد اصدار النشرات السرية التي لم تصل 

الى الجماهير ، كما لم يتسن للجماهير معرفة قادة هذه التنظيمات السياسية ومعرفة 

 الى اسقاطها في ارض للحكومة والداعيبرامجها فلذلك تركز النشاط السياسي المع

مثال بالحزب الشيوعي والتنظيمات المنشقة عنه اوال وحزب البعث محورين رئيسيين ت

 الكردستاني الذي لجا الى  الحزب الديمقراطيفضال عنالعربي االشتراكي ثانيا ، 

 .  القتال في المنطقة الشمالية استعمال

 الحزب الشيوعي العراقي : اوال 
 وحتى 1966  منذ ان اصبح عبد الرحمن محمد عارف رئيسا للجمهورية في نيسان     

 كان الحزب الشيوعي يعارض النظام الحاكم بشكل متزايد ، وشكل 1967حزيران 

مدنية ، كان يامل ) صدم(الحزب خالل رئاسة عبد الرحمن البزاز للحكومة وحدة 

الفرع العسكري للحزب للقيام بانقالب  كقوة اسناد اذا ما سنحت الفرصة امام باستعمالها

  . )3(ضد النظام 

                                          
ينظر نص البيان في  . 32 / 22 ، رقم الملف 1967 تموز 1د  ، بيان حركة الثوريين العرب ، في . و . م  )1(

 ) 5( رقم ملحق
ينظر نص البيان في  . 32 / 22 ، رقم الملف 1968 تموز 14المصدر نفسه ، بيان حركة الثوريين العرب ، في  )2(

 )6(ملحق رقم 
  . 382كتاب الثالث ، صلحنا بطاطو ، العراق ، ا )3(
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 تمزق صفوف الحزب الشيوعي فكريا وسياسيا 1967      شهد الربع االخير من العام 

وتعددت االراء والمواقف وتعرضت قيادته لالنتقاد الشديد لموقفها السلبي من النظام القائم 

زب الشيوعي بقواه الخاصة بقلب نظام ، االمر الذي دفع الحزب الى رفع شعار قيام الح

  . )1() دكتاتورية البروليتاريا(الحكم القائم وتسلم السلطة السياسية وفرض 

  ايلول حدث االنشقاق الكبير في صفوف الحزب الشيوعي الذي قاده عزيز17     في 

الحزب ( علي حيدر ، حيث تشكلت رسميا منظمة شيوعية مستقلة اتخذت لها اسم الحاج

وكان على راس هذه المنظمة مكتب سياسي مؤلف ) شيوعي العراقي ـ القيادة المركزيةال

عزيز الحاج علي حيدر سكرتيرا ، محمد خضير الصافي ، : من خمسة اشخاص وهم 

  . )2(احمد محمود الحالق ، كاظم رضا الصفار ومتي هندي هندو 

لى تسليح الجماهير ورفع  الحزب الجديد خطا معاديا للنظام القائم ودعا ا     تبنى

والذي ) النضال الشعبي المسلح في المدن والريف(و ) العنف الثوري المنظم(شعارات 

  . )3() نظام ثوري شعبي بقيادة الطبقة العاملة(يهدف الى اقامة حكم الجماهير اي اقامة 

 وعدها     انتقد الحزب الشيوعي ـ القيادة المركزية ـ حكومتي البزاز االولى والثانية

) امتداد للعهد الملكي الرجعي لتعاونها مع االنظمة العربية الرجعية ومع الدول االمبريالية(

وانتقد زيارة البزاز للواليات المتحدة االمريكية منذ خروج العراق من ميثاق بغداد بعد 

اي المعتدلة ) االشتراكية الرشيدة( ، كما انتقد الحزب الشيوعي 1958 تموز 14ثورة 

ر تي دعا البزاز الى تطبيقها ودعا الى اقامة مشاريع عراقية ـ غربية والى استثماوال

 وقد اتهم الحزب )4(طة الشركات الغربية او شركات مشتركة اسالثروات غير المستغلة بو

                                          
  . 1967تموز 25 في 6416 ، تقرير خاص سري وشخصي رقم 24ت ، ح ، الملف . ل  )1(
  . 384طاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، صحنا ب )2(
  . 385المصدر نفسه ، ص )3(
  . 211علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )4(
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الشيوعي البزاز بانه استغل التذمر الشعبي العام من العناصر العسكرية المغامرة 

 تموز فاخذ 14لذي استمر طوال السنوات التي اعقبت ثورة والرجعية والتسلط العسكري ا

يتحدث عن الديمقراطية واالنتقال الى الحياة البرلمانية من خالل المناورات ضد اساليب 

 تموز ومبادئها ويسفه اهدافها ويمهد للعودة الى 14الحكم العسكري ، كان يشنع بثورة 

  . )1( عهد خاضع كليا للسيطرة االستعمارية لصيغ جديدة

مسؤول التنظيم العسكري ) ابو جماهير ()2(    نشط خالل هذه الفترة امين الخيون 

 باالنقالب العسكري وكان يرى ان القوى بالحزبي في البصرة وعارض الحزب وطال

واالطاحة ) العمل الحاسم(الشيوعية في القطعات العسكرية في البصرة مؤهلة للقيام بمهمة 

ب اتخذ قرار بتجميده ، مما حدا به الى تكوين منظمة صغيرة اطلق بالحكم ، اال ان الحز

وشرع بجمع السالح واخذ يتهيأ لعمل معين اال ان الشرطة ) الكفاح المسلح(عليها اسم 

  . )3(داهمتهم واعتقلتهم 

    شجعت هذه الظروف اخرين على ان يجربوا حظهم في النشاط التكتلي ، فقد عمد نجم 

عضو لجنة المثقفين التابعة الى منظمة بغداد الى استثمار ) الويابراهيم ع(محمود 

مذكرة (الظروف الصعبة التي مر بها الحزب ، ليصدر هو ومجموعة تؤيده بيانا بعنوان 

انتقد فيه السياسة الخاطئة لكال االتجاهين اللجنة المركزية والقيادة ) فريق من الكوادر

ث عدد اعضائها ومواقعهم وامكانياتهم ، لم يكن المركزية ، اال ان هذه المجموعة من حي

لها شان في تلك الفترة كما لم تؤثر مواقفها وارائها في تعديل مسيرة الحزب ، واعلنت 

                                          
  . 211ص, المصدر السابق , علياء محمد حسين الزبيدي  )1(
زب الشيوعي العراقي خريج معهد اللغات العالي ، عضو لجنة المنطقة الجنوبية للح: امين حسين علي الخيون  )2(

السقاد عبد ) عمل حاسم(ومسؤول التنظيم  العسكري ، انقسم عن الحزب الشيوعي العتقاده تباطؤ الحزب عن اتخاذ 

الرحمن محمد عارف وقد اتخذ من اهوار الجبايش في محافظة ذي قار مقرا له ، تمكنت الحكومة من اختراقه والقاء 

  . 544بيدي ، المصدر السابق ، صحسن لطيف الز . 1968القبض عليه عام 
  . 74 ، المصدر السابق ، ص3عزيز سباهي ، ج )3(
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اللجنة المركزية طرد هذه المجموعة من صفوفها وبعد فترة انضم هؤالء الى القيادة 

  . )1(المركزية 

ب الشيوعي ـ اللجنة المركزية ـ في  ، اجتمع قادة الحز1967 ايلول 19      في 

الوطني الثالث الذي اجتمع فعال في كانون االول ) الكونفرس(جلسة طارئة وارتاوا عقد 

  . )2(شيوعيا ، اثنان منهم بصفة مراقب ) 57(من نفس العام ، وحضره 

     ادان الكونفرس المنشقين ونشاطاتهم ، وحملة االفتراءات ضد الحزب وقادته ، كما 

دان االعمال العدوانية المتكررة ضد الشعب الكردي ، وندد بعمليات االعتقال المستمرة ا

التي يتعرض لها الشعب العراقي وعمليات القتل والطرد الالف من الضباط والجنود 

  . )3(والوطنيين الفعالين في صفوف الجيش 

تحاد السوفيتي ، وعبر اعادة تاكيده للتضامن االيديلوجي مع اال) الكونفرس(     لم يغفل 

 ، ولكن يظهر ان السوفيت لم يكونوا سعداء 1967شكره لدعمه الشعوب العربية عام 

 ، لم يكن قد مضى اسبوع 1968 شباط 27لهجوم الكونفرس على النظام العراقي ، ففي 

عن ) صوت الشعب العراقي(حتى توقفت اذاعة ) الكونفرس(واحد على اذاعة قرارات 

ت تبث برامجها من اوربا الشرقية مما عزز ذلك من وضع منشقي القيادة البث ، حيث كان

  . )4(المركزية 

 كان كثير االخطاء والتناحرات واالنحرافات المدة    يظهر ان الحزب الشيوعي في تلك 

والتي كانت العامل االساسي في اضعاف نشاطه السياسي وكيانه التنظيمي ، مما افقده 

ي الساحة السياسية الحداث اي تغير ثوري ، باالضافة الى ان القوى القدرة على التاثير ف

                                          
  . 185 ، المصدر السابق ، ، ص4سمير عبد الكريم ، ج )1(
  . 1968، كانون الثاني ) 6(جريدة طريق الشعب ، بغداد ، العدد  )2(
 . المصدر نفسه  )3(
  . 387حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثالث ، ص )4(
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السياسية التي كانت مؤثرة ، لم تكن راغبة بوصول الحزب الشيوعي العراقي الى دفة 

الحكم ، كما ان الجماهير كانت تنظر الى الحزب الشيوعي بانه اذا وصل الى الحكم 

، كل هذه االمور ادت الى فشل الحزب سيتنكر لعاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم الدينية 

 . الشيوعي في اسقاط النظام 

 حزب البعث العربي االشتراآي : ثانيا 

     كان حزب البعث خالل تلك الفترة حزب ممزق على مستوى القيادة والقاعدة كما ان 

 القيادة نفسها لم تكن موحدة بحيث يمكنها توجيه االمور توجيها صائبا وكانت تسمى انذاك

لجنة قيادة التنظيم ، اال ان الكوادر الحزبية استطاعت حل هذه اللجنة وتاليف قيادة قطرية 

مؤقتة ضمت كل من احمد حسن البكر ، عبد الكريم الشيخلي ، عبد الخالق السامرائي  

  . )1(وصدام حسين 

 لتاستعم     لكي تتمكن القيادة القطرية المؤقتة راب الصدع داخل التنظيم الحزبي ، 

قدرا من المرونة داخل التنظيم ، واعادة صيانة وحدته الفكرية والنفسية ، لذلك دعت 

 وبحث قرار القيادة القاضي باجراء 1966القيادة القطرية الى اجتماع في اوائل ايلول 

  . )2(انتخابات حزبية باسرع وقت ممكن 

ي ، تقرر الدعوة الى     بعد اجراء االنتخابات الحزبية لحزب البعث العربي االشتراك

عقد المؤتمر القطري السادس النتخاب القيادة القطرية الجديدة ، والذي عقد في الثاني من 

 ، وقد جرى انتخاب قيادة قطرية جديدة والتي ضمت كل من احمد 1966تشرين االول 

حسن البكر امينا للسر وصدام حسين نائب المين السر وعدد من االعضاء منهم طه 

                                          
 ،  بغداد ، 1 ، ط13نضال البعث ، ج: ينظر . لالطالع على كيفية تشكيل المجلس القطري والقضايا التي ناقشها  )1(

  . 197 ، ص1991
 . المصدر نفسه  )2(
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 وصالح مهدي عماش ، وصالح عمر العلي وغيرهم وقد انتقد حزب )1(جزراوي ياسين ال

 اب 16 و 1965 ايلول 21(البعث العربي االشتراكي حكومتي البزاز االولى والثانية 

 :  جاء فيه 1966في بيان صدره في اواخر كانون االول  ) 1966

مثقفين والعسكريين ان هذه الوزارة ال تعبر عن مصالح العمال والفالحين وال    (

الثوريين كما انها تعادي التيار الوحدوي االشتراكي مما جعل الوقوف بوجه سياساتها 

وكشف االعيبها من مسؤوليات الحزب وقيادته وقواعده وعلى الفئات الوطنية االخرى 

 وعد البيان النظام عميال للقوى )2() واجب ممارسة هذه المسؤولية بكل وعي واخالص

ودعا الى اقامة جبهة تقدمية ينبعث عنها حكم دفاع وطني يمثل ارادة الشعب ، الخارجية 

واكد ان الوزارة الجديدة ال تمثل الشعب النها جاءت نتيجة مساومات على مصالح 

الكادحين المتطلعين الى حكم وطني يصون حقوقهم وحريتهم ، كما وصف البيان وزارة 

ن البرجوازيين المعادين لالشتراكية وللحركة البزاز بانها تتكون من خليط من المثقفي

  . )3(الثورية التقدمية ومنطلقاتها وهذا العداء صفة مشتركة بينهم 

 بتاليف الوزارة ، بدأ اتصاالته بالقوى السياسية )4(    عندما اعلن تكليف ناجي طالب 

لب الى والشخصيات المستقلة ، يدعوها لالشتراك معه في الوزارة ، فقد ذهب ناجي طا

                                          
 ، عمل عريفا في الجيش ، شغل منصب سكرتيرا القسم 1939من مواليد الموصل : طه ياسين رمضان الجزراوي  )1(

 ، اصبح عضوا 1968 ، ورتبة رئيس عام 1963البعث بعدما منح رتبة ضابط صف مؤقتة عام العسكري لحزب  

 ـ 1972( ، شغل منصب وزير الصناعة 1968 تموز 17في القيادة القطرية لحزب البعث التي تشكلت بعد انقالب 

 1991(رئيس الجمهورية ونائبا ل) 1979(ونائبا لرئيس الوزراء ) 1976(ثم وزير االشغال العامة واالسكان ) 1976

حسن : ينظر  , 2007، القي القبض عليه بعد دخول قوات التحالف العراق ، وحكم عليه باالعدام عام ) 2003ـ 

  . 270لطيف الزبيدي ، المصدر السابق ، ص
  . 195 ، ص13نضال البعث ، ج )2(
 . المصدر نفسه  )3(
وه عضوا في مجلس النيابي لعدة سنوات ، دخل الكلية العسكرية  ، كان اب1917من مواليد الناصرية : ناجي طالب  )4(

وكلية االركان ) 1939 ـ 1938( ، ثم التحق بالكلية العسكرية البريطانية 1938 وتخرج منها عام 1936عام 

 ، عين وزيرا 1958 الى تنظيم الضباط االحرار ، بعد ثورة 1956، انتمى عام ) 1951ـ1950(البريطانية 

 عين وزيرا للصناعة في وزارة احمد حسن البكر 1963 ، بعد انقالب 1959جتماعية استقال منها عام للشؤون اال

ينظر حسن لطيف ) . 1967ـ1966( عين وزيرا للخارجية ، واصبح رئيسا للوزراء 1965االولى ، وفي عام 

 . 448الزبيدي، المصدر السابق ، ص
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 وعرض عليه )2( يدفعه الى ذلك نائبه رجب عبد المجيد )1(دار احمد حسن البكر 

االشتراك معه بوزيرين ، اال ان البكر كان ال يريد ان يشترك في الوزارة ، فوضع طلبا 

تعجيزيا يعرف مسبقا ان ناجي طالب ال يوافق عليه ، وهو ان يعطي لحزب البعث 

عد وزارية ويضاف اليهم صالح مهدي عماش ، فرفض ناجي العربي االشتراكي ثالثة مقا

) ان الناس ال تقبل صالح مهدي عماش كوجه سياسي في الوقت الحاضر: (طالب قائال 

، وبذلك لم يتفقا ) انا لوكنت مكانك لقبلت بوزارة واحدة العادة اعتبار الحزب(وقال ايضا 

وهكذا كان  . )3(بتاليف الوزارةعلى شيء ، فانفرد ناجي طالب ونائبه رجب عبد المجيد 

حزب البعث العربي االشتراكي يمارس عملية عرقلة تشكيل وزارة ناجي طالب وافشالها 

 . بمطالبه التعجيزية 

    في وزارة طاهر يحيى الرابعة ، اخذ البعث يلملم شتاته وعمل على كسب العناصر 

ورية بعد سفره الى فرنسا العسكرية ، فلذلك استغل احمد حسن البكر غياب رئيس الجمه

واخذ يكثف لقاءاته بالعناصر العسكرية المؤثرة التي كان يطمح الى كسبها ومنها عبد 

                                          
 حامال 1958 ، ساهم في ثورة 1938التحق بالكلية العسكرية عام  ، 1914من مواليد تكريت : احمد حسن البكر  )1(

 ، عين 1958رسالة من عبد الكريم قاسم الى فاضل عباس المهداوي للبدء بالسيطرة على اللواء الرابع ـ بعد ثورة 

سم ، اصبح عضوا في المجلس العرفي ، اعتقل واجبر على التقاعد بعد تورطه بمحاولة انقالب فاشلة ضد عبد الكريم قا

 تشرين الثاني 18 اصبح رئيسا للوزراء ، وبعد انقالب 1963 عضوا في حزب البعث وبعد انقالب 1960عام 

 واصبح رئيسا للجمهورية ، اطاح به 1968 عين نائبا لرئيس الجمهورية اال انه استقال ، شارك في انقالب 1963

  . 244المصدر نفسه ، ص . 1982 ، توفي عام 1979صدام حسين في انقالب ابيض واجبره على االستقالة عام 
امين سر ) 1951ـ1947( ، دخل الكلية العسكرية ما بين عامي 1921من مواليد عانه : رجب عبد المجيد  )2(

 وافرج عنه بعد خمسة 1959 ، اعتقل عام 1958، ساهم في ثورة ) 1958ـ1956(اللجنة العليا للضباط االحرار 

 اصبح وزيرا لالسكان ثم سفيرا في العاصمة النمساوية نقل بعدها الى القاهرة ثم عين نائبا 1963اشهر ، بعد انقالب 

 عين 1968في الوزارة التي شكلها ناجي طالب وبعد انقالب ) 1967ـ1966(لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية 

 ، اذ عاد الى 1974 لغاية 1971 سفيرا للعراق في روما ، ثم احيل على التقاعد واصبح الجئا سياسيا في القاهرة عام

  . 462المصدر نفسه ، ص . 1998العراق وتوفي في بغداد عام 

     من الجدير ذكره ان اندفاع رجب عبد المجيد الحمد حسن البكر وحزب البعث ، الن حزب البعث استوزره في 

رفا بفضلهما عليه ، وعندما  وزيرا لالسكان ، وظل رجب صديقا للبكر ولحزب البعث وداعية لهما معت1963عام 

 . اصبح وزيرا للداخلية ، خدم البعثيين ، اذ اعاد المفصولين الى وظائفهم والمنقولين الى اماكنهم وعوضهم 
  . 246علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )3(
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سعدون غيدان امر كتيبة الدبابات و معاون مدير االستخبارات العسكرية )1(الرزاق النايف 

سة في القصر الجمهوري ، واعتقد البكر ان هؤالء هم القادرون علي ايصاله الى رئا

الجمهورية كما حاول البكر ان يستفيد من عالقته برجب عبد المجيد قريب عبد الرزاق 

النايف باقناعه بالتعاون معه ، اال ان رجب عبد المجيد تردد عندما طلب منه االنضمام 

ان الشعب (اليهم ، وذكر انه البد من دراسة الموضوع بصورة جيدة واضاف قائال للبكر 

وهم غير مطمأنين منكم لتجربة " السوداء" يزالون يذكرون ايامكم العراقي وقسم منه ال

، ثم عرض عليه البكر رئاسة الجمهورية اال انه رفض ولم ) سابقة مع حزب البعث

  . )2(يوافق 

    تم االتفاق بين احمد حسن البكر وعبد الرزاق النايف وجماعته ، على ان يصبح عبد 

 وزيرا للدفاع وسعدون غيدان امر )3(راهم الداوود الرزاق النايف رئيسا للوزراء واب

للحرس الجمهوري وناصر الحاني وزيرا للخارجية ، وهكذا سارت االمور على هذا 

 ، حيث تكامل اعضاء قيادة حزب البعث 1968 تموز 17االتفاق حتى يوم االنقالب في 

 حزب البعث  ، ومن الجدير ذكره ان)4(العربي االشتراكي في صباح اليوم المذكور 

العربي االشتراكي قد انكر هذه الحقيقة ونسب االنقالب لنفسه وادعا ان الداوود والنايف 

طارئان عليه وان النايف قد انضم اليهم في اليوم السابق لالنقالب اي انهم قلبوا الحقيقة 

 عند استقباله اعضاء الحزب من ان النايف 1994تماما وان ما ذكره صدام حسين عام 
                                          

قة حميمة وكان مسيطرا على من مواليد الفلوجة ، تربطه مع عبد الرحمن محمد عارف عال: عبد الرزاق النايف  )1(

 واصبح بعده رئيسا للوزراء ، اال ان البعثيين 1968شبكة االستخبارات العسكرية ، تعاون مع البعثيين في انقالب 

  . 555حسن لطيف الزبيدي ، المصدر السابق ، ص: ينظر .  ونقل خارج العراق 1968 تموز 30اطاحوا به في 
  .348لمصدر السابق ، صعلياء محمد حسين الزبيدي ، ا )2(
من مواليد هيت كان يشغل منصب امر لواء الحرس الجمهوري ابان حكم عبد الرحمن عارف ، : ابراهيم الداوود  )3(

تحالف مع عبد الرزاق النايف والبعثيين ليطيحوا بعبد الرحمن عارف في انقالب ابيض ، وبعدما نجح االنقالب اصبح 

 من الشهر نفسه 30 ، اقصي من منصبه في 1968 تموز 17شكلها االنقالبيون في وزيرا للدفاع في الحكومة التي 

  . 388حسن لطيف الزبيدي المصدر السابق ، ص: ينظر . ليعيش منفيا في المملكة العربية السعودية 
  . 22 ، ص1978 تموز 12 ، السنة الحادية عشر ، 512مجلة الف باء ، بغداد ، العدد  )4(
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ته كانت طارئة على االنقالب يتنافى مع ما اعترف به الحزب في تقريره السياسي وزمر

االعتماد على االمكانيات الذاتية للحزب في االطاحة بحكم (للمؤتمر القطري الثامن بان 

ويؤكد ذلك ما ذكره عارف  . )1() يعني عملية تاجيل الثورة لمدة طويلة" الردة التشرينية"

بعثيين لو بقوا الف سنة لما نجحوا في انقالبهم لوال تواطؤ عبد ان ال: (عبد الرزاق 

  . )2() الرزاق النايف وابراهيم الداوود

      انطلق المجتمعون الى القصر الجمهوري في المالبس العسكرية والمزيفة تتقدمهم 

سيارة مارسيدس بيضاء يقودها حردان عبد الغفار التكريتي والى جانبه احمد حسن البكر 

ائهما مباشرة رومن خلفهما صالح مهدي عماش وانور عبد القادر الحديثي وتحرك من و

مغطى يحمل صدام حسين واخوه برزان وجعفر الجعفري وذياب ) لوري عسكري(

العلكاوي وعزة الدوري وطه الجزراوي وسعدون شاكر وعبد االمير ناجي البلداوي ، 

مالزم اما الضباط المتقاعدون فحملوا وقد وضع صدام واخوه برزان على اكتافهم رتبة 

واقترب الموكب من باب كتيبة الدبابات حيث كان سعدون غيدان  . )3(رتبهم العسكرية 

ينتظرهم وسهل لهم فتح باب الكتيبة واستالم الدبابات ، وفي الوقت نفسه تمكن ابراهيم 

لى وزارة الدفاع الداوود من السيطرة على مبنى االذاعة كما سيطر عبد الرزاق النايف ع

، وهكذا سيطر حزب البعث على السلطة وانتقل الحكم من يد الى اخرى بعد ان اضطر 

عبد الرحمن محمد عارف الى االستسالم بعد ان تبين له غدر وخيانة حراسه ووجد 

  . )4(ضباط القصر على راس االنقالب 

 
 

 الحرآة االشتراآية العربية : ثالثا 

                                          
  . 31 ، ص1974لعربي االشتراكي ، التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن ، بغداد ، حزب البعث ا )1(
  . 377علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص: نقال عن  )2(
  . 22 ، ص1978 تموز 12 ، 512مجلة الف باء ، بغداد ، العدد  )3(
  . 23المصدر نفسه ، ص )4(
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شتراكية العربية حكومة عبد الرحمن البزاز واتهمتها بالرجعية       عارضت الحركة اال

وسوء االوضاع السياسية واالقتصادية ، واصدرت الحركة بيانا انتقدت فيه حكومة البزاز 

وعدتها بعيدة عن االهداف القومية ، وانها عاجزة عن مواجهة ازمة الوضع السياسي 

تي وعدت الشعب العراقي بها النها لم تتجه واالقتصادي ، كما انها لم تنفذ التزاماتها ال

اتجاها فعاال لدعم القوى االجتماعية ، ولم تتجه لضرب القوى المعادية كما ان الحركة 

  . )1(شددت على تراجع وزارة البزاز عن النهج االشتراكي 

     في وزارة ناجي طالب ، اصدرت الحركة االشتراكية العربية في العراق بيانا 

 وزارته الجديدة بانها بداية تحول في سياسة الحكم لتحقيق انطالقة اقوى وصفت فيه

وافضل للقوى الثورية في طريق االشتراكية والوحدة ، واشار البيان الى محاوالت القوى 

االستعمارية والرجعية لتطويق القوى التحررية في الوطن العربي تمهيدا لوقف المد 

على ضرورة ان تلقي الحكومة العراقية بكل ثقلها الى العربي التحرري ، لذا اكد البيان 

جانب الجمهورية العربية المتحدة ، والى جانب القوى العربية المتحررة النها معركة 

 ، كما دعا البيان الى التعاون الوثيق في المجاالت )2(مصيرية وهي معركة العراق ايضا 

هورية العربية المتحدة بشكل خاص السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية مع الجم

ومع الدول العربية المتحررة بشكل عام ، كما عبر البيان عن ضرورة دعم ومناصرة 

الحركات الثورية في الوطن العربي ودعم منظمة التحرير الفلسطينية ، وطالب البيان 

ببعث الحياة في القطاع االشتراكي واعادة النظر في التراجعات التي تمت في عهد 

الحكومة السابقة عن القرارات االشتراكية وتدعيم قانون االصالح الزراعي بتنفيذه واعادة 

النظر في التعديالت التي ادخلتها حكومة البزاز على القانون المذكور لصالح االقطاع ، 

) 80(كما طالب البيان بانتهاج سياسة نفطية وطنية تقوم على اساس التمسك بقانون رقم 

                                          
  . 1966 كانون 4، ) 2(، العدد ) ادبغد(جريدة االشتراكي ،  )1(
  . 15 ، ص1966 اب 24، ) 73(، العدد ) البيروتية (مجلة الحرية  )2(
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ث الحياة في شركة النفط الوطنية وقيامها باستخراج النفط وتسويقه نصا وروحا وبع

واجراء مفاوضات جديدة مع الشركات المستغلة للنفط النتزاع حقوق العراق المشروعة 

  . )1(منها 

 الحزب الديمقراطي الكردستاني : رابعا 
كراد في        بعد تولي عبد الرحمن البزاز رئاسة الوزراء اعطى امال في نفوس اال

التوصل الى حل مقبول ، فاعلن االكراد في اذاعة صوت كردستان الحرة استعدادهم 

للتفاهم مع الحكومة وانهاء الحرب ، في الوقت الذي كانت فيه العمليات العسكرية قائمة 

  . )2(بين الطرفين 

صة      شعرت حكومة عبد الرحمن البزاز بعدم مالئمة العمليات الحربية فاغتنمت الفر

 ، وان )3(للبدء بمحادثات جدية مع الوفد الذي ارسله المال مصطفى البارزاني الى بغداد 

قرار الحكومة هذا البد وان تاثر بموقف ممثلي الجمهورية العربية المتحدة الذين اعلنوا 

مرات عديدة عن معارضتهم للسياسة العراقية في مواصلة الحرب في كردستان ، لذا 

داد حكومته لالستجابة الى مطالب االكراد المشروعة من اجل الوحدة اعلن البزاز استع

الوطنية ومواجهة اطماع ايران في شط العرب ، وقد ابدى البزاز مرونة كبيرة وايقن ان 

التفاهم هو الحل الوحيد للمشكلة الكردية داعيا االكراد الى التعمير والبناء وتحمل 

 ، وعلى هذا االساس شكل مجلس الوزراء )4(الم المسؤولية الوطنية واعادة الصفاء والس

 العداد )1( وزيرا للخارجية القانون يراسها البزاز بوصفهلجنة وزارية مع كبار رجال 

 22الئحة قانون المحافظات في العراق في سبيل تطبيق االدارة الالمركزية ، وفي يوم 
                                          

  . 15ص , 1966 آب 24,  ) 73( العدد , مجلة الحرية البيروتية  )1(
  . 143ـ142 المصدر السابق ، صماجد عبد الرضا ، )2(
سة سياسية واقتصادية ، ترجمة ثابت منصور ، دار الروائع ، عبد الرحمن قاسملو ، كردستان واالكراد ، درا )3(

  . 271 ، ص1969بيروت ، 
 ؛ امين سامي 64 ، ص1965نعمان ماهر الكنعاني ، ضوء في شمال العراق ، دار الجمهورية ، بغداد ،  )4(

  . 10 ، ص1967 ، دار النهضة ، القاهرة ، 1الغمراوي ، قصة االكراد في شمال العراق ، ط
)1(  Iraq official statement of poultice on internal Aral and foreign off airs ,London, 1960,P,25   
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وهما من معارضي  اجتمع البزاز بجالل الطالباني وحلمي علي شريف 1966حزيران 

 وقد بحث معهما السبل الرئيسة النهاء االقتتال وايجاد حل سلمي على اساس )2(البارزاني 

  . )3(اقرار الحقوق القومية ضمن وحدة العراق 

 ، اعلنت حكومة البزاز بيانا تضمن اثني عشر بندا من اجل 1966 حزيران 29    في 

وحدة الوطنية وتاكيد الروابط الوثيقة بين الحفاظ على وحدة التراب العراقي وتحقيق ال

 . ي العراق فوالحقيقة ان بيان البزاز هو تحديد للسلطة المركزية  . )4(العرب واالكراد 

   المشكلة الكردية ليست مشكلة عراقية وانما هي    اما وزارة ناجي طالب الذي عد

 الكردية وهو ال يمثل جميع مشكلة اقليمية والمال مصطفى البارزاني يتحدث باسم القومية(

 لذا فانه حرص على عدم اعطاء )5() االكراد الن كثيرين من زعماء االكراد يعارضونه

قوات البارزاني الوقت الكافي العادة التجهيز واالستعداد للقتال ، فعمل على االستفادة من 

 وتم تزويدهم الخالفات الحزبية الداخلية ، فقرب جماعة ابراهيم احمد وجالل الطالباني

  . )6(باالموال والسالح وهكذا حل القتال بين االكراد انفسهم 

دستان لتخوفه من بعض الضباط      كان عبد الرحمن محمد عارف يخشى التوتر في كر

مرين ان يتخذ ذلك حجة للتامر عليه ، لذا قرر زيارة كردستان وعقد لقاء مع المال المتآ

،  فتوجه الرئيس في السادس والعشرين من تشرين مصطفى البارزاني بصورة مباشرة 

 الى شمال العراق والتقى مع المال مصطفى البارزاني ومع قادة الحركة 1966الثاني 

الكردية ، واسفر اللقاء عن مصالحة وطنية مع االكراد وسلم االكراد اسلحتهم الثقيلة الى 

                                          
  . 1966 حزيران 20، ) 600(جريدة الثورة العربية ، العدد  )2(
 . المصدر نفسه  )3(
  . 1966 حزيران 30ينظر نص البيان في جريدة الجمهورية ، بغداد ،  )4(
  . 2009 اذار 8اجي طالب بتاريخ مقابلة مع ن )5(

)6(  G. Solomon , the Kurdish national struggle in Iraq , vol . 10, March , 1967 , P.19.   
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 حزيران ، ووعد 29 بيان  واتفاق شفوي على مواصلة التعاون لغرض تنفيذ)1(الحكومة 

الموالية للحكومة وتعهد بتسهيل عودة العشائر ) الفرسان(رئيس الجمهورية حل قوات 

  . )2(الكردية الى قراها التي اجليت عنها 

     لم يتمكن الرئيس عبد الرحمن محمد عارف من االيفاء بوعوده التي قطعها لالكراد 

ة الجيش ، لذلك دعا المال مصطفى البارزاني الى النه ال يملك القوة على التاثير في قاد

عقد المؤتمر السابع للحزب الديمقراطي الكردستاني حيث وجه نقدا الى الحكومة بسبب 

فشلها في تنفيذ بنود بيان حزيران ، وقدم المال مصطفى باسم المؤتمرين مذكرة الى 

اج عن السجناء ووقف كافه مثل االفروعودهم الحكومة اكد فيها من ان االكراد بروا ب

  . )3(البث االذاعي واعادة فتح الطرق العامة اال ان الحكومة لم تف بوعودها

     استمرت االتصاالت بين المال مصطفى البارزاني والحكومة وقام ولداه مسعود 

وادريس بااللتقاء بالرئيس عبد الرحمن محمد عارف وقد استطاع مسعود من اقناع 

والتي ظهرت في ) التآخي( مصطفى باصدار جريدة يومية باسم الرئيس بالسماح للمال

  . )4( نيسان وكثيرا ما كانت تنتقد الحكومة وتتحدى سياستها 16

     عندما شكل طاهر يحيى وزارته الرابعة ، ادلى المال مصطفى البارزاني بتصريحات 

 ونسعى ما بوسعنا نحن كشعب نجنح الى السلم دائما وابدا: (الى جريدة التاخي حيث قال 

لتوفير االمن واالستقرار في منطقتنا والراي العام يعرف جيدا اننا توصلنا الى حلول امنية 

 حزيران الذي مضى على صدوره والتزام السلطة به 29 في بيان 1966ومرحلية عام 

اكثر من سنة وشهر غير انه لم ينفذ تنفيذا كامال وظل التلكؤ يالزمه منذ صدوره حتى 

                                          
  . 1966 تشرين االول 19، ) 765(جريدة العرب ، بغداد ، العدد  )1(
 . المصدر نفسه  )2(
  . 218 ، ص1966ينظر نص المذكرة ي الوثائق العربية لسنة  )3(

(4) G. Solomon , op, cit, p, 280 .  
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 حزيران نصا وروحا من االمور التي توطد االمن 29 ولهذا فاننا نؤكد ان تنفيذ بيان االن

 ، لذا فان حكومة طاهر يحيى )1() واالستقرار في المنطقة وبعث الثقة في نفوس االكراد

 حزيران ، فبدات 29قررت ان تعالج المشكلة الكردية وان تعمل على تطبيق بيان 

 حزيران ، اال ان 29كراد حول تنفيذ ما ورد في بيان المشاورات بين الحكومة واال

  . )2(المشاورات اصطدمت بمطالب كردية جددة تطالب باالستقالل الذاتي 

 مع المال مصطفى البارزاني في كالله ى اجتمع طاهر يحي1967 ايلول 15     في 

ق على وتم بحث الوضع في الشمال وخطط الحكومة العماره وتم االتفا) قرب راوندوز(

 االقتتال جريمة وترحيل في الشمال بموجب اسس اهمها عدانهاء االوضاع الشاذة 

العشائر العربية من كنديناوة ، وعودة المشردين االكراد الى قراهم والمباشرة بجمع 

وتجريد ) االكراد من انصار الحكومة(وتقليص الفرسان ) القوات الكردية(البيشمركة 

وتاليف لجنة بمستوى عال مخولة بكل الصالحيات ) لطالبانيجماعة جالل ا(الجالليين 

 ، وكانت النتيجة السريعة لهذه الزيارة صدور 1966 حزيران 29لتنفيذ بنود بيان 

  . )3(مرسوم جمهوري بتعيين احسان شيرزاد وزيرا للبلديات واالشغال 

واثناء     شكلت لجنة وزارية حسب االتفاق بين رئيس الوزراء والمال مصطفى ، 

التداول مع الجانب الكردي ، اصر ممثلوا المال مصطفى على تصفية جماعة جالل 

الطالباني قبل كل شيء وانهاء قوة الميدان وهي القوة العسكرية المنوط بها االشراف 

العسكري على المنطقة ونقل الفرقة الخامسة الى بعقوبة وعودة قطعات الجيش الى 

ائر العربية ، ومن ثم جمع البيش مركة في محالت معينة مواقعها االصلية وترحيل العش

على ان يبقوا بكامل سالحهم حتى تتم معالجة قضاياهم وقد رفض الجانب الحكومي هذه 

                                          
  . 1967 تموز 11، ) 170(جريدة التاخي ، بغداد ، العدد  )1(
  . 146 ، ص10جعفر عباس حميدي ، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ، ج )2(
  . 147المصدر نفسه ، ص )3(
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المطالب ، اال ان الجانب الكردي اوضح لهم بان هذه االمور تم االتفاق عليها مع رئيس 

ي نفى وجود اي اتفاق مع المال الوزراء ، وبعد نقل هذا االمر الى رئيس الوزراء الذ

مصطفى ، اال ان نافذ جالل احد اعضاء الجانب الكردي اكد امام رئيس الوزراء وجود 

مثل هذا االتفاق الخفي بين الطرفين ، فاضطر رئيس الوزراء ان يطلب من اللجنة السفر 

تصلوا  تشرين االول سافر الوفد وا7الى المال واالتفاق معه مجددا على العمل ، وفي 

بالمال الذي اوضح لهم بانه ليس على استعداد للتباحث مع الحكومة قبل تصفية الجالليين 

 ، وقد ايد )1(، وهدد باحتالل بكره جو اذا لم تقم الحكومة بتصفية الجالليين خالل يومين 

عبد الكريم فرحان وزير االصالح الزراعي تنفيذ مطالب المال وارضائه ، كما ان رئيس 

 قد وافق على تصفية الجالليين وترحيل العشائر العربية ، اال ان رئيس اركان الوزراء

الجيش عارض ذلك شارحا اسباب المعارضة بانه ليس هناك اي ضمان يجعل المال 

  . )2(ينصاع لتنفيذ االتفاق من جانبه 

    تعثرت المحادثات مع االكراد واصبح الوضع قلقا في شمال العراق واغلقت الحكومة 

جريدة التاخي لنشرها بيان يضر بالوحدة الوطنية ، كما استقال الوزيران الكرديان من 

 وحدثت اعمال عنف )3(الحكومة رغم محاولة رئيس الحكومة القناعهما بسحب استقاالتهم 

  . 1968 تموز 17غامضة وبقي الوضع مضطرب حتى 

 

 
  1958 عامموقف االحزاب السياسية من القضية الكردية حتى 

                                          
  . 146ص , 10ج, هد الجمهوري تاريخ الوزارات العراقية في الع, جعفر عباس حميدي  )1(
 ، دار البراق ، لندن ، 2، ط) 1968 ـ 1958(عبد الكريم فرحان ، حصاد ثورة وتجربة السلطة في العراق  )2(

  . 210 ، ص1996
  . 134سعد ناجي جواد ، المصدر السابق ، ص )3(
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 )1(      بعد ان وضعت الحرب العالمية االولى اوزارها انتهز الشيخ محمود الحفيد 

 بعد انسحاب االتراك من المنطقة 1918الفرصة في اعالن الثورة ضد االنكليز عام 

 وجعل لغتها الكردية ، اال ان ذلك اصطدم مع مصالح )2(وتشكيل ادارة مدنية كردية 

  . )3( تمكنوا من القضاء عليها االنكليز ، فقادوا حملة عسكرية

 ، لم تعر اهمية للمطالب الكردية مما 1921 اب 23    بعد تاسيس الدولة العراقية في 

ادى بهم الى مواصلة نضالهم ، بعد ان اتضحت نية الحكومة تتجه الى تسيلم كردستان 

ا ويعملوا الى االثوريين في المستقبل القريب ، االمر الذي تطلب من االكراد ان يتحدو

  . )4(باستقاللية 

    اخضعت الحكومة المناطق الكردية وثبتت حدودها ، واحكمت سلطتها المركزية وبنت 

العديد من المخافر للشرطة والجيش وهو ما يشكل تحديا لسلطة العشائر الكردية ومنها 

ي المدة  ف)5(التي انتفضت ضد هذا الوضع بقيادة الشيخ احمد البارزاني ) بارزان(عشيرة 

                                          
نكليز حاكما عليها ايضا اال انه لم يذعن الشيخ محمود الحفيد ، عينه العثمانيون حاكما على السليمانية وابقوه اال )1(

ز ، مما حدا به الى اقامة حكومة كردية ودخل مع االنكليز في معارك عديدة والقي القبض عليه وحكم يلسياسة االنكل

مذكرات : للمزيد ينظر .  ليقود النضال من جديد 1922باالعدام ثم خفف وابعد الى الهند واعيد الى السليمانية عام 

  . 57 ، ص2001مال عبد الرحمن ، تقديم وتحقيق ، جمال بابان ، بغداد ، علي ك
، مركز كردستان ) القضية الكردية انموذجا(مثنى امين قادر ، قضايا القومية واثرها على العالقات الدولية  )2(

  . 106 ، ص2003للدراسات االستراتيجية ، السليمانية ، 
  . 57لمصدر السابق ، صمذكرات علي كمال عبد الرحمن ، ا )3(
 ، دائرة المفتش االداري في 27 / 16د ، اضبارة النشاطات الكردية في االلوية الشمالية ، رقم االضبارة . و . م  )4(

 ، الموضوع نشاطات المواطنين 1927 كانون الثاني 15 في 18/ سري ، العدد س / لواء كركوك ولواء ديالى 

 . االكراد 
احد شيوخ بارزان وهو اخ غير شقيق للمال مصطفى البارزاني ويكبره سنا كان في حالة تحدي : احمد البارزاني  )5(

مستمر للحكومة لذلك تمكنت القوات العراقية الى اجباره في عبور الحدود الى تركيا واستسالمه للجيش التركي عام 

 ، واطلق 1946التباعه ، سجن عام  ، عاد الى العراق عندما اعلنت الحكومة العراقية العفو الشامل له و1932

 قتال عبد الكريم قاسم وطلب من اخيه المال مصطفى 1961 ، رفض عام 1958سراحه بعد اسبوع من قيام ثورة 

 استسلم بعد قتال شديد بين القوات العراقية وانصاره ، 1963مغادرة بارزان فاذعن االخير له ، وعند اندالع المعارك 

. لسالم عارف في اقصاء البعث في المفاوضات التي تمت بين الحكومة والحركة الكردية ليشارك بعدما نجح عبد ا

قراءة في ملفات الحركات واالحزاب الكردية في : صالح الخرسان ، التيارات السياسية في كردستان العراق : ينظر 

  . 39 ـ 38 ، ص2001، مؤسسة البالغ ، بيروت ، ) 2001 ـ 1946(العراق 



‐ 261 ‐ 
 

، ودخل صراع عسكري مستمر مع الحكومة حتى انهارت ) 1932 ـ 1927(ما بين 

 . )1(بسبب الدعم البريطاني العسكري المباشر للجيش العراقي 

    ان االحزاب العراقية بعد تاسيس الدولة العراقية وحتى دخولها عصبة االمم ، لم 

القضية الكردية ، كما ان دساتير تلك تعالج القضايا المصيرية المرتبطة بالعراق ومنها 

االحزاب لم تضم اي اشارة لتلك القضية سوى تلك التي طرحها الميثاق القومي العربي 

التعاون والتاخي التاريخي : (منه على ) د( والتي نصت الفقرة 1931 ـ 1927للفترة 

  . )2() عربيةمع االكراد اذ تعتقد الهيئة ان القضية الكردية ال تتعارض مع القومية ال

 1932     بعد نهاية االنتداب البريطاني على العراق ودخول العراق عصبة االمم عام 

 لم تشر )3( 1930، ثار الشعب الكردي من جديد الن المعاهدة العراقية البريطانية لسنة 

الى الحقوق القومية لالكراد وقاد الثورة الشيح محمود الحفيد البرزنجي ، بعد خروج 

هير الكردية الى الشوارع وفتح الجنود عليهم النار مما ادى الى سقوط العشرات من الجما

القتلى مما اشعل فتيل الثورة ، التي واجهتها الحكومة بالنار والحديد بمساعدة القوات 

 كما قام احمد )4(البريطانية ، فاضطر الشيخ محمود الى مغادرة العراق الى ايران 

د الحكومة معلنا رفضه لخطة الحكومة في تاسيس االدارة البارزاني بحركة مسلحة ض

المدنية ، اال ان الحكومة تمكنت من القضاء على حركته في عمليات عسكرية استمرت 

  . )5(خمسة اشهر 

 ، حدث اول انقالب عسكري في المنطقة العربية الذي قاده بكر 1936    في عام 

للقومية الكردية في العراق ، علما ان صدقي ، وهو ضابط كردي مما اعطى زخما كبيرا 

                                          
  . 21جي جواد ، المصدر السابق ، صسعد نا )1(
  . 23جواد كاظم البيضاني ، المصدر السابق ، ص )2(
 بين العراق وبريطانيا لم يذكر في بنودها اي نص يشير الى قضية الشعب الكردي وحقوقه القومية ، 1930معاهدة  )3(

 ، مطبعة الوفاق ، صيدا ، 2معاهدات ، طللمزيد ينظر عبد الرزاق الحسني ، العراق في ظل ال. لذا اعلنوا رفضهم لها 

  . 221 ـ 210 ، ص1958
  . 20سعد ناجي جواد ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 23فاضل البراك ، المصدر السابق ، ص )5(
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بكر صدقي حاول ان يستغل الورقة الكردية لتحقيق طموحاته ، اذ يقول السفير االلماني 

عندما اخبرني بكر صدقي برغبته في : (في مذكراته ) فريتز غروبا(في بغداد انذاك 

فا معينا الدفاع عن كردستان تحدث معي بصورة سرية وقال لي بانه كردي انه وضع هد

  . )1(") تاسيس دولة كردية"نصب عينيه هو 

 عمل النظام الملكي على تقريب الشخصيات 1937    بعد اغتيال بكر صدقي عام 

  . )2(الكردية الموالية ومنحها االمتيازات وجعلها نقطة الوصل بينه وبين االكراد 

 على دعم االكراد لتاسيس      عندما اشتدت الدعاية النازية وسط االكراد ، عمل االنكليز

 اول حزب سياسي كردي في 1939حزب سياسي للوقوف بوجه النازية فتاسس عام 

  . )3(بصورة سرية بزعامة رفيق حلمي " االمل"العراق باسم هيوا 

 فوضى امنية وسياسية ، وصاحب ذلك 1941    عاش العراق بسبب احداث مايس 

 ساعد ذلك مصطفى البارزاني على اعالن )4(انخفاض الروح القتالية للجيش العراقي 

العصيان المسلح ، ومن الجدير ذكره ان بريطانيا كانت منشغلة بما هو اعظم والذي تمثل 

بالخطر االلماني ، لذلك غضت الطرف عن تصرفات البارزاني ، اال انهم تمكنوا من 

وي بريطاني مما االيقاع به عندما تمكن الجيش العراقي باجتياح كردستان بدعم واسناد ج

اضطر البارزاني اللجوء الى المنطقة الكردية في ايران والتي كانت تعرف بجمهورية مها 

  . )6(اصبح البارزاني احد جنراالت واركان حرب الجمهورية هناك  ، و)5(باد 

                                          
 ، 1979فريتز غروبا ، رجال ومراكز قوى في بالد الشرق ، ترجمة فاروق الحريري ، بغداد ، مطبعة عصام ،  )1(

  . 273ص
  . 41ضل البراك ، المصدر السابق ، صفا )2(
 ؛ كمال مظهر احمد ، كردستان في 60 ـ 57 ، ص2002 ، السليمانية ، 1مكرم الطالباني ، حزب هيوا ، ط )3(

  335 ـ 329 ، ص1977سنوات الحرب العالمية االولى ، المجمع العلمي الكردي ، بغداد ، 
 ، مطابع دار 1العربي ، ترجمة احمد عبد الرحيم مصطفى ، طز ، المانيا الهتلرية والمشرق لوكاز هيرزوي )4(

  . 229 ، ص1971المعارض ، القاهرة ، 
 1994عزيز الحاج ، القضية الكردية في العراق ، النشاة واالفاق ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،  )5(

  . 303، ص
 ، 1972جيس فتح اهللا المحامي ، دار الطليعة ، بيروت ، وليم ايكتلن االبن ، جمهورية مهاباد ، ترجمة جر )6(

  . 146 ـ 143ص
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 تمكن مصطفى البارزاني وهو في منفاه في االتحاد السوفيتي ان 1946عام     في 

بد اهللا بالصالحيات كافة للدخول في مفاوضات وتاسيس الحزب يخول موفده حمزه ع

واصبح المال مصطفى " وكراتبارتي ديم"الديمقراطي الكردستاني والذي يسمى بالكردي 

 وكان برنامج الحزب يقوم على اساس دعم االهداف القومية الكردية ، وان )1(ه زعيم

قوقهم الوطنية والقومية ، وقد حدد يعيش االكراد ضمن اتحاد فيدرالي عراقي ينالون فيه ح

 1953 كانون الثاني 26الحزب اهدافه بوضوح في المؤتمر الثالث للحزب الذي عقد في 

والذي دعا الى اسقاط الملكية وجالء الجيش البريطاني والتعاون مع المعسكر االشتراكي 

جمهورية ، واقامة نظام جمهوري ديمقراطي للعراق واعطاء االكراد حكم ذاتي ضمن ال

  . )2(العراقية 

      اما مواقف االحزاب السياسية فكانت مرتبطة بالتطورات الدولية واالقليمية 

واالوضاع الداخلية التي يعيشها البلد ، وكذلك تركيبة الحزب وايدلوجيته ، فقد عبرت 

االحزاب والحركات والهيئات السياسية في العراق عن موقفها من القضية الكردية من 

ل البيانات والمناهج الخاصة بتلك االحزاب ، حيث انها ملتزمة بضرورة ايجاد خال

 دون تحقيق االحلول لتلك القضية النها ترى ان بقاء القضية الكردية دون حل يعد عائق

فرص التقدم بالبالد ، كما ان االحزاب السياسية اخذت تعمل لضمان الوحدة بين العرب 

 ان الحركة الكردية قد نشطت فضال عنلنفوذ االستعماري واالكراد من اجل التحرر من ا

في الكفاح السياسي ضمن القوى الوطنية وسعت القناع االطراف الوطنية والقومية 

باالهتمام الجدي بالمسالة الكردية وقد احرزت نجاح في هذا المضمار بادراج هذه المسالة 

  .)3(في جدول العمل الوطني لبعض القوى السياسية 

 ، يدعو الى وحدة نضال 1934 اذار 31 وكان الحزب الشيوعي منذ تاسيسه في    

القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية واالقليات القومية من اجل التحرر الوطني 

                                          
 22 في 1027/ سري للغاية ، العدد س خ / د ، شرطة العراق مديرية التحقيقات الجنائية المركزية . و . م  )1(

 . الموضوع تقرير خاص  . 1947نيسان 
 ، بغداد ، 2ط" الثوري"ي ، منشورات شورشكير عبد الستار طاهر شريف ، تاريخ الحزب الثوري الكردستان )2(

  . 39 ، ص1978
  . 91 ، دار المثنى ، بغداد ، ص2صالح سعد اهللا ، المسالة الكردية في العراق ، ط )3(
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والديمقراطي ، كما انه دعا الى االعتراف الكامل بالحقوق القومية للشعب الكردي ، فقد 

 مقاال 1945الشيوعي العراقي في تشرين الثاني نشرت جريدة القاعدة لسان الحزب 

ان حق تقرير المصير : (ة حيث جاء بالمقال يدعت فيه االكراد المطالبة بحقوقهم القوم

 الشيوعيون وعد) ية للحزب الشيوعي العراقيلكل امة من المبادئ واالهداف السياس

  . )1(انفسهم دعاة لهذه المطالب 

 الى 1956زب الشيوعي العراقي والذي عقد في ايلول      دعا المؤتمر الثاني للح

ان الشعب الكردي : (ضرورة اعطاء االكراد حقوقهم القومية وجاء في تقرير المؤتمر 

تان التي مزقها في العراق جزء ال يتجزأ من االمة الكردية في جميع اجزاء كردس

خوي تدبير مؤقت  ان االستقالل الذاتي وفق اتحاد اختيار كفاحي ا،وعد)االستعمار

بظروف تقتضيه مصلحة الشعبين العربي والكردي وبصورة جلية مصلحة الشعب 

  . )2(الكردي

كما (...    اما حزب االستقالل ، فقد جاءت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من منهاجه 

 العرب واالكراد شركاء في انه يحترم القوميات االخرى ويعديعتز الحزب بقوميته ف

  . )3() وطنال

ال يفرق الحزب (     اما الحزب الوطني الديمقراطي ، فقد نصت المادة الثالثة من اهدافه 

 على اختالف مذاهبهم واديانهم ال يميز بين بعضهم البعض ويعدهمبين العراقيين ، و

ان الوطن العراقي ميدان للتعاون الحر ... وعناصرهم متساوون بالحقوق والواجبات 

المصلحة المشتركة بين العرب واالكراد وغيرهم من العناصر التي يتكون على اساس 

  . )4()منها العراقيون يحترم كل منهم االخر في جو تسود فيه الحرية والمساواة والعدالة

                                          
  . 131 شريف ، تاريخ الحزب الثوري الكردستاني ، ص طاهرعبد الستار )1(
  . 170 ، المصدر السابق ، ص1سمير عبد الكريم ، ج )2(
  . 320نقال عن عبد االمير العكام ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 172مذكرات كامل الجادرجي ، المصدر السابق ، ص )4(
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  1963 ـ 1958/ القضية الكردية 
 وقف الشعب الكردي الى جانب النظام الجمهوري 1958 تموز 14      بعد قيام ثورة 

سيما بعد ان نص الدستور المؤقت في مادته الثالثة على ان الكيان العراقي يقوم على وال

 االكراد شركاء رام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعداساس التعاون بين المواطنين كافة باحت

ان المادة الثالثة : ( ، كما ان عبد الكريم قاسم اكد على هذه المادة قائال )1(في هذا الوطن 

نا تنص على تعاون العرب والكرد وضمان حريتهم ضمن الوحدة العراقية ، من دستور

  . )2() لقد حرصنا ان نثبت ذلك في دستورنا لنكون مسؤولين امام اهللا والتاريخ وضميرنا

     لقد اظهرت الحكومة مواقف ايجابية تجاه االكراد ، فقد مثل االكراد في مجلس 

نها المجلس وهو العقيد خالد النقشبندي ، كما مثل الرئاسة بعضو من اصل ثالثة يتكون م

من اصل وهو لمواصالت ابا علي الشيخ محمود الحفيد وزير ااالكراد وزير واحد وهو ب

  . )3(هم الوزارة االولى للثورة نتعشرة وزراء تضم

 ، عاد المال مصطفى البارزاني الى العراق على اثر 1958 تشرين االول 5    في 

وجهها له عبد الكريم قاسم ، وخصصت له الحكومة بيت نوري السعيد في الدعوة التي 

الصالحية للسكن فيه ، كما خصصت له سيارة عبد االله لتنقله وصرفت له راتبا سخيا 

لذا وقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الى جانب عبد الكريم  . )4(دينار ) 500(قدره 

  . )5(والقوميين وفي احداث الموصل وكركوك قاسم في صراعاته السياسية مع الشيوعيين 

    اال ان سرعان ما دب الخالف بين الطرفين اذ لم يستجيب عبد الكريم قاسم لمطالب 

تثنائية وانهاء فترة ـاع االسـكام العرفية واالوضـاالكراد التي تركزت على الغاء االح

                                          
  . 1958 تموز 28 ، 2الوقائع العراقية ، العدد : للتفصيل في مواد الدستور المؤقت ينظر  )1(
 .  1958 تشرين الثاني 27، ) 32(، العدد ) بغداد ( ،جريدة الثورة )2(
  57ـ53 ، ص1نوري عبد الحميد العاني وآخرون ، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ، ج )3(
  . 39 ـ 38ادمون غريب ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 16فاضل البراك ، المصدر السابق ، ص )5(
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والمحكومين جناء ـروع في انتخابات حرة واطالق سراح الســاالنتقال والش

 ، كما ان عبد الكريم قاسم )1(يين والكف عن تعطيل الحياة الحزبية والنقابية ـياسـالس

 لذا بدا قسم من )2(وصف ما يجري في شمال العراق بانه اعمال لصوصية وقطع طرق 

االكراد بتشكيل مجموعات مسلحة ، كما ان المال مصطفى البارزاني صرح تصريحا 

بد الكريم قاسم على المحك لبيان مدى جديته في تنفيذ وعوده خطيرا وضع من خالله ع

سوف نتخذ كافة االجراءات الالزمة التي هي في صالح االكراد : (الخاصة باالكراد قائال 

  . )3() فيما لم يف رئيس وزراء العراق بوعوده

ن    لقد اصبح انفجار الوضع في كردستان امرا حتميا السيما بعدما نجح البارزاني م

بعد ان تخلص من ضرب خصومه السياسيين وتحويل القوى العشائرية الى قوة منظمة ، 

في كردستان ، كما انه ضمن سيطرته على معظم مناطق كردستان بعد ان تمكن من 

كما انه نجح في استقطاب قوى وطنية وقومية واصبح صاحب  له،اخضاع القبائل المناوئة

ي زاد من قوته هو ان الحكومة لم تمد يد العون  ، والذ)4(اليد الطولى في كردستان 

للعشائر الموالية لها ، كما لم تحاول كسب العشائر المناوئة للبارزاني مما مكن االخير من 

اخضاع هذه العشائر لنفوذه ، وكان من اخطر قرارات عبد الكريم قاسم ، اصدار اوامره 

 دفاعا عن النفس ، وبذلك فقد للجيش بان ال يقوم باي حركة عسكرية ضد الثائرين اال

من التحرك بحرية ) الحزب الديمقراطي الكردستاني(الجيش زمام المبادرة وتمكن البارتي 

 من الضباط االكراد الذين تركوا الجيش وانضموا الى اًحيث استطاع ان يكسب عدد

  . )5(صفوف الحركة المسلحة الكردية 

                                          
 ، مكتبة مدبولي 1 ، ط1991 ، المشكلة الكردية في الشرق االوسط من بداينها حتى سنة باسحامد محمود ع )1(

  . 190 ، ص1992القاهرة ، 
  . 174 ، ص1962محمد امين دوغان ، الحقيقة كما رايتها في العراق ، بيروت ،  )2(
 ، شعبة الحركات واالستخبارات ، 101 / 14 / 63د ، اضبارة المال مصطفى البارزاني ، رقم االضبارة . و . م  )3(

  . 1961 شباط 13 في 886سري وشخصي للغاية ، العدد 
  . 59سعد ناجي جواد ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 164 ـ 163محمود الدرة ، المصدر السابق ، ص )5(
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حكومة مما ترتب على ذلك فوضى وحركات       ثار االكراد ضد القبائل الموالية لل

تمرد واضطرابات ، مما حدا بالحكومة الى اصدار االوامر للقوات المسلحة بالتدخل من 

رار جسيمة بالقرى التي كان  مما ترتب الحاق اض)1(اجل الحفاظ على استقرار الوضع 

 وحدة الصف  الحكومة عدة وسائل لشق ، واستعملت)2( فيها البارزاني واعوانه موجوداً

  . )3(الكردي وتشويه سمعة المال مصطفى البارزاني بغية اسقاطه سياسيا 

بلغوا ابناء : ( عقد عبد الكريم قاسم مؤتمرا صحفيا ذكر فيه 1961 ايلول 23     في 

الشعب عن لساني ان الحركة انفصالية وان االنكليز وراءها ويتبعهم االمريكان ، ولدينا 

 من وراء هذه الحركة ، وسنتخذ التدابير التي تضمن سالمة مستمسكات قاطعة تبين

 ، كان عبد الكريم قاسم يهدف )4() الجمهورية العراقية ، ان هذه الحركة تم القضاء عليها

من هذا الخطاب كسب الراي العام العراقي الى جانبه ضد الحركة الكردية ومما دفعه 

  . )5(بالتالي الى حل الحزب الديمقراطي الكردستاني 

 سعت قيادة الحركة الكردية ان تسلك طريقا اخر فضال عن 1962     في حزيران 

المقاومة وذلك بالتوجه الى الواليات المتحدة امريكية ، فحاولت استغالل وجود النخبة 

المثقفة من االكراد في اوربا والواليات المتحدة االمريكية لطرح القضية الكردية 

 وجمال عبد )6(مية في االمم المتحدة ، فقد سعى كاميران بدر خان والمطالبة بحقوقها القو

 نيابة عن المال مصطفى البارزاني الى طلب المساعدة في لقائهما مع دوغالس )7(اهللا 

)Doglase ( احد موظفي وزارة الخارجية االمريكية ، من الحكومة االمريكية على اسس
                                          

  . 144 ، ص1969لوقا زودو ، المسالة الكردية والقوميات العنصرية في العراق ، بيروت ،  )1(
 26 في 2004سري ، العدد / ع مقر الحاكم العسكري د ، اضبارة المال مصطفى البارزاني ، وزارة الدفا. و . م  )2(

  . 1961كانون االول 
  . 329مشتاق طالب ، المصدر السابق ، ص )3(
  . 1961 ايلول 24جريدة الثورة ، بغداد ،  )4(
  . 1961 تشرين االول ، 1 ، 7252جريدة الزمان ، بغداد ، العدد  )5(
 معة السربون في باريس كردي سوري كان يدرس االدب الكردي في جا )6(
 .  ميشغان االمريكية  في جامعةكردي عراقي يعمل استاذ جامعي )7(
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ات العسكرية التي تشن عليه عند طرح انسانية للشعب الكردي لما يالقيه من العملي

 ، اال ان السفارة االمريكية ابلغت وزارة )1(القضية الكردية في هيئة االمم المتحدة 

  . )2(الخارجية العراقية بمضمون اللقاء مع تفادي تسمية الزائرين 

ت     ان مثل هذه االتصاالت ولدت لدى بعض االوساط العراقية انطباعا مفاده ان الواليا

المتحدة االمريكية تقف الى جانب الحركة الكردية وتقدم لها دعما ماديا وعسكريا بحسب 

 ومهما يكن من امر فان اكراد العراق فشلوا بايصال قضيتهم الى االمم )3(ادعائهم 

 ، حيث عدت الواليات المتحدة االمريكية االمر شان عراقي 1962المتحدة في العام 

انها ال تؤيد اي نشاط كردي موجه ضد الحكومة العراقية وانها والبد ان يحل داخليا ، و

يبدو ان عقدة النفوذ الشيوعي في الحركة الكردية  . )4(تامل ان تحل القضية حال سلميا 

العامل االكبر في احجام االدارة االمريكية عن تقديم اية مساعدة لالكراد ، حيث اكدت 

  . )5(نفوذ الشيوعي لتلك الحركة السفارة االمريكية في بغداد عن تزايد ال

    لقد سادت فترة هدوء نسبي بين الطرفين المتخاصمين ، واصدر عبد الكريم قاسم 

الى االستسالم ) المتمردين(اوامره بوقف الهجمات على االكراد ، ووجه نداء يدعو فيه 

 بالتسليم  ، وعلى اثر ذلك اعلن المال مصطفى البارزاني رغبته)6(واعدا اياهم بالعفو 

حقنا للدماء بشروط منها اطالق سراح المعتقلين وسحب القوات العسكرية من المناطق 

 اال ان الحكومة لم تعراهمية لندائه وظلت تراقب تحركاته حتى سقوط عبد )7(الشمالية

 . الكريم قاسم 
  . 1963 ـ 1958موقف االحزاب السياسية من القضية الكردية 

                                          
(1)  F.  R.u.s  ,  1961  –  1962  ,  vol  ,  xv11  ,  Tel  from  the  D.S.to  the  Embassy  in  Iraq  to  , 
Washington . June , 22 , 1962 P.746 .  
(2) I bid .  

  . 190 ـ 189 ، ص5 تموز ، ج14خليل ابراهيم حسين  )3(
(4) F. R.u.s , 1962 – 1963 , vol , xv111 men from strong to toblat Washington , septem ber , 
11 , 1962 . P . 101 . 

    . 256سنان صادق حسين ، المصدر السابق ، ص) 5(

 

 
  . 293ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )6(
  . 1963 كانون الثاني 20 في 127المال مصطفى البارزاني ، العدد د ، اضبارة . و . م  )1(
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ب السياسية من القضية الكردية متباينة ، فقد عبرت عن مواقفها      كانت مواقف االحزا

من خالل المناهج الخاصة بها او عن طريق النشرات والتصريحات للسياسيين في تلك 

االحزاب فقد كان التباين في مواقف االحزاب والقوى السياسية اكثر وضوحا بعد اندالع 

 بين مؤيد وداعم وبين رافض لهذه  ، ما1961االحداث الدموية في شمال العراق عام 

االحداث ، وبذلك فقد انحسرت مواقف االحزاب السياسية بدعوتها الى ايجاد الحلول لهذه 

 . القضية ويمكن ان نقسم مواقف االحزاب السياسية على الشكل التالي 

ن لفكرة الحكم  ، والحزب الوطني التقدمي ، مؤيداالحزب الوطني الديمقراطي: اوال 

 . ي ضمن الدولة العراقية الذات

االحزاب القومية متمثلة بحزب البعث العربي االشتراكي ، اتهموا االكراد : ثانيا 

 . بارتباطهم بدوائر اجنبية وانهم يهددون وحدة العراق الوطنية 

الحزب الشيوعي العراقي ، دعا الى ضرورة تسوية الوضع المتأزم في كردستان : ثالثا 

 . عسكرية وايقاف المواجهة ال

االحزاب االسالمية ، فلم تكن ذا تاثير واضح في الشارع العراقي ، ولم تطرح : رابعا 

في منهاجها معالجة واضحة لما يحدث في شمال العراق سوى ان السيد محسن الحكيم 

اصدر فتوى تضمنت تحريم االشتراك في القتال في شمال على اساس ان الجانبين 

 . االفضل لهما الحل السلمي من خالل المفاوضات مسلمين فال يجوز قتالهم و

الحزب الديمقراطي الكردستاني ، دعا الى اعطاء االكراد حكما ذاتيا ضمن : خامسا 

 وفي ضوء ما تقدم يمكن ان توجز مواقف االحزاب السياسية من )1(الدولة العراقية 

 :  القضية الكردية على الشكل التالي 

 اقي الحزب الشيوعي العر: اوال 

                                          
  . 55ـ54جواد كاظم البيضاني ، المصدر السابق ، ص )1(
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     وقف الحزب الشيوعي العراقي الى جانب القضية الكردية ، وحاول جاهدا ايجاد 

الحلول المناسبة لها ، وكان يدعو الى اعطاء االكراد حقوقهم ضمن الدولة العراقية ، 

 كان الحزب الشيوعي حلقة الوصل بين 1957وبعد تاسيس جبهة االتحاد الوطني عام 

  . )2(اني والجبهة الحزب الديمقراطي الكردست

 اصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي تقريرا في 1961   بعد احداث ايلول 

ان حزبنا وقف موقف الحذر : ( جاء فيه 1961اجتماعها المنعقد في تشرين الثاني 

واليقظة من االحداث التي وقعت في كردستان وكان يراقبها عن كثب ويتابع تطوراتها 

 مدة طويلة الى تفاقم النشاط االستعماري الرجعي في كردستان ، اذ ولقد نبه حزبنا منذ

استعمل العمالء واالقطاعيون سوء االوضاع االقتصادية والسياسية المعادية للديمقراطية 

والتنكر من قبل البرجوازية لحقوق الشعب الكردي المشروعة ، وارشد الى الطريق 

ة الشعب العراقي نفسه ابان السنة االولى الصائب للخروج من االزمة ، مشيرا الى تجرب

من عمر الثورة ، ففي ذلك الوقت وبسبب من ممارسة الشعب العراقي بعربه واكراده 

الخ للحريات الديمقراطية جابه الشعب الكردي المصاعب االقتصادية بروح ... وتركمانه 

تعاون االخوي بين االمل والتفاؤل ، وكان ينظر الى حقوقه القومية المشروعة من خالل ال

ومضى ...) الشعبين العربي والكردي والنضال المشترك بيتهما ضد االستعمار والرجعية 

ان اشتراك عمالء االمريكان واالنكليز في الحوادث االخيرة في كردستان (التقرير بالقول 

في ظروفنا الراهنة اضعاف لالستقالل الوطني اوال بتصديع الوحدة بين الشعبين وثانيا 

بخلق استياء لدى الشعب الكردي جراء مواقف الحكومة منه مما يمكن استغالله من قبل 

 ، كما طالب التقرير بضرورة حل المسالة الكردية )1() االستعماريين في الوقت المناسب

                                          
  . 169 ـ 168عبد الستار شريف ، الجمعيات والمنظمات واالحزاب الكردية ، ص )2(
عي العراقي ، تقرير اللجنة المركزية  ، ملفات االحزاب السرية ، الحزب الشيو18 / 22ح ، الملف رقم . ت . ل  )1(

  . 1962للحزب الشيوعي العراقي ، اذار 
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حال سلميا ، واالعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ، ووقف االضطهاد القومي 

 عن ا عاما واصدار عفو جميعاً واطالق سراح المعتقلينبايقاف الحمالت العسكرية ،

  . )2(المشتركين في الحركة ودفع تعويضات للمتضررين 

    اصبح الحزب الشيوعي في غاية الحرج نتيجة االزمة التي حدثت بين الحكومة 

 اوضح 1962المركزية واالكراد ، فقد اصدر الحزب الشيوعي تقريرا اخر في اذار 

لسياسي للحزب ودعا الى ايجاد حل عادل يضمن لالكراد حقوقهم وجاء في خالله الخط ا

ان الحكم الذاتي في كردستان العراق يعزز المصالح االساسية للشعب : (هذا التقرير 

 ، كما دعا )3() العراقي والشعوب العربية ومختلف طبقات الشعب بما في ذلك البرجوازية

اتحاد قسري بين الشعبين الكردي والعربي ، وان   الىالتقرير الى اتحاد اختياري وليس

تجاهل الحكم الذاتي الكردستاني يهدد الوحدة الوطنية في العراق ويفسح المجال امام اعداء 

  . )4(االخوة العربية الكردية للعمل ضد النضال المشترك بين الشعبين 

ات االذاعة الشيوعية      بعد تازم العالقات بين عبد الكريم قاسم والشيوعيين بدات محط

السرية ، اذاعة بيانات تاييد للحركة المسلحة الكردية ، كما اخذت تنقل اخبار انتصارات 

االكراد على القوات الحكومية ، وعلى الرغم من ذلك فان الشيوعيين لم يرغبوا في 

تصفية نظام حكم عبد الكريم قاسم بالقوة ، كما انهم يعتقدون بانه ليس مسؤوال بصورة 

  . )1(كلية عن الحرب في كردستان 

  حزب البعث العربي االشتراآي : ثانيا 

                                          
 . المصدر نفسه  )2(
 .المصدر نفسه  )3(
 . المصدر نفسه  )4(
  . 56سعد ناجي جواد ، المصدر السابق ، ص )1(
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حزب البعث من االحزاب القومية ذات القاعدة الجماهيرية المؤثرة خالل تلك      يعد 

 ، فقد عارض حزب البعث انضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني الى جبهة الحقبة

، حيث انه كان يرى ان قيادة الحركة المسلحة  1957االتحاد الوطني والتي تاسست عام 

الكردية ال تمثل الحركة الوطنية في العراق ، كما ان حزب البعث كان ينظر الى القضية 

  . )2(الكردية على اساس ان هناك فرق بين القيادة الكردية والشعب الكردي 

 العربية في      اتهمت القيادة الكردية حزب البعث بانه يحاول صهر القوميات غير

بودقة القومية العربية ويستند هؤالء الى احاديث مؤسس الحزب ميشيل عفلق الذي فسر 

المستوى الناضج الذي بلغته المجموعات البشرية نتيجة تفاعل قرون (القومية على انها 

بين افرادها وبين الظروف الطبيعية والتاريخية التي مرت بها والتي نسجت بينها روابط 

  . )3() وحية اهمها واعالها رابطة الثقافةمادية ور

 في ا مهما والتي مثلت منعطف1959    بعد احداث الموصل وكركوك الدموية عام 

عالقة االحزاب السياسية العراقية فيما بينها ، فقد توترت العالقة بين حزب البعث العربي 

لحركة الكردية االشتراكي والحزب الديمقراطي الكردستاني ، حيث وصف حزب البعث ا

  . )4(بانها حركة مرتبطة بالدوائر االجنبية هدفها النيل من القوى العربية التقدمية 

 ، بدا حزب البعث العربي االشتراكي يغير موقفه داعيا الى 1961    بعد انتفاضة 

ضرورة اعطاء االكراد حقوقهم الوطنية ، دون االشارة الى نوع تلك الحقوق وطرق 

 بينت صحيفة االشتراكي السرية الناطقة باسم حزب البعث العربي اعطائها ، كما

ان المطالب القومية الكردية بغض النظر عن : ( تقول 1962االشتراكي في اوائل تموز 

                                          
  . 77المصدر نفسه ، ص )2(
  . 145 ، ص1984لنشر ، بغداد ، ميشيل عفلق ، معركة المصير الواحد ، دار الحرية للطباعة وا )3(
  . 224 ، ص7نضال البعث ، ج )4(



‐ 273 ‐ 
 

اهميتها تلك وجديتها فهي جزء من مطالب الشعب في تحقيق امانيه القومية وحرياته 

  . )1() الديمقراطية

 فان الحزب يؤكد على ضرورة ايجاد حل لهذه القضية وفق      وعلى اساس تلك الرؤية

النظرة التي يدعو لها الحزب ، اال انه نبه عن الحركات المريبة في الشمال وارتباطاتها 

 ، كما اكد الحزب بان مسيرة )2( 1962باالجنبي من خالل البيان الذي اصدره في ايلول 

ان الحزب الشيوعي حليف عبد الكريم عبد الكريم قاسم هي السبب في احداث الشمال ، و

قاسم كان وراء تلك السياسة والذي عمد الى تشويه موقف الحركة القومية العربية في 

  . )3(اثارة المخاوف والشكوك لدى هذه االقليات من اي نصر تحرزه الحركة القومية 

قضية      وبذلك فان حزب البعث العربي االشتراكي لم يكن له موقف متوازن من ال

الكردية خالل تلك الفترة ، كما انه لم يقدم اي مقترح او اي حل للقضية الكردية اال انه 

 . شدد على التعاون بين العرب واالكراد للوقوف بوجه التحديات التي تواجه العراق 

  حزب االستقالل : ثالثا 

 من  ،1958 تموز 14    كان موقف حزب االستقالل في السنوات التي سبقت ثورة 

اكثر االحزاب القومية العربية مساندة للحقوق الوطنية للشعب الكردي ، فقد اشارت المادة 

 ، ورغم المواقف )1(الثالثة من منهاج حزب االستقالل الى الشراكة بين العرب واالكراد 

االيجابية لحزب االستقالل تجاه القضية الكردية اال انه اتهم بالفاشية من قبل الحزب 

  . )2(طي الكردستاني الديمقرا

                                          
  . 209 محمد كاظم علي ، المصدر السابق ، ص :اقتباسا عن )1(
  . 333 ، المصدر السابق ، ص5نوري عبد الحميد العاني واخرون ، ج )2(
  . 222المصدر نفسه ، ص )3(
   .33عبد االمير هادي عكام ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 173عبد الستار طاهر شريف ، الجمعيات والمنظمات واالحزاب الكردية ، ص )2(
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 ، اظهر حزب االستقالل مواقف ايجابية تجاه القضية الكردية فقد 1958     بعد ثورة 

تمكن محمد صديق شنشل من اقناع الرئيس المصري جمال عبد الناصر في بناء محطة 

 . )3( 1959اذاعية كردية في القاهرة عام 

قومية ومنها حزب االستقالل تنظر      بعد احداث الموصل وكركوك ، اخذت االحزاب ال

بريبة الى القيادات الكردية ، كما ان قيادات االحزاب القومية غير مستعدة في هذه 

 . )4(المرحلة الدراج الحكم الذاتي لكردستان في مناهجها او نشراته الحزبية 

ة ،  ازدادت الهوة بين حزب االستقالل والقيادات الكردي1961    وبعد اندالع انتفاضة 

وعلى الرغم من محاوالت الزعماء االكراد شرح وجهات نظرهم عن الدوافع التي ادت 

الى اعالن االنتفاضة ، اال ان حزب االستقالل لم يقتنع بتوقيت اعالنها فرفض كل الدوافع 

 . والمسوغات التي اطلقها االكراد لتبرير موقفهم 

 

 

 

 

  الحزب الوطني الديمقراطي : ثالثا 

حزب الوطني الديمقراطي في مقدمة االحزاب االكثر تفهما للقضية الكردية فقد     يعد ال

ال يفرق الحزب بين : (اشارت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظامه الداخلي الى ذلك 

هم جميعا على اختالف عناصرهم واديانهم تبر وال يميز بين بعضهم البعض ويعالعراقيين

حقوق والواجبات وعليهم جميعا ان يساهموا بحسب قابلياتهم ومذاهبهم متساوين في ال

                                          
  . 172عادل تقي البلداوي ، الحزب الوطني الديمقراطي في العراق ، ص )3(

  .66-65ص, المصدر السابق ,  سعد ناجي جواد )4(
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 ، كما اشارت المادة الثانية من نظامه الداخلي الى )1() وكفاءتهم في خدمة الكيان العام

  .)2(قبول كل عراقي حسن السمعة والسلوك دون النظر الى قوميته وانتمائه 

مقراطي الى ايجاد حل سلمي  الكردية دعا الحزب الوطني الدي1961    بعد انتفاضة 

 ، والتاكيد )3(عادل للقضية الكردية مع الحفاظ على سالمة االراضي العراقية ووحدتها 

  . )4(على االخوة العربية الكردية وتقرير الروابط بين العرب واالكراد 

 ، عقد كامل الجادرجي مؤتمرا صحفيا في داره تعرض فيه 1962 نيسان 23     في 

دستان وحقوق االكراد القومية ، ودعا الى نظرة واقعية للقضية الكردية للوضع في كر

وايجاد الحل السريع لها ، واشار الجادرجي الى انه من الخطا عد ما يجري في شمال 

العراق مجرد تمرد وعصيان وحث على االعتراف بحقوق االكراد القومية ضمن الوحدة 

ة الشعب اللبنانية ، اشار فيه الى ان االكراد  ، كما انه ادلى بتصريح لصحيف)5(العراقية 

يعيشون في شمال العراق ويتكلمون لغة خاصة معترف بها ، وان هناك عوامل اخرى 

فرت اتجعل منهم قومية اصلية ال يمكن تجاهل حقوقها مؤكدا امكانية حل المشكلة اذا تو

 غير صالح العرب النية الحسنة لدى الجميع ، كما ان بقاءها معلقة يؤدي الى وضع في

  . )1(واالكراد 

                                          
  . 177عبد الرزاق الحسني ، تاريخ االحزاب السياسية ، ص )1(
  . 90 كامل الجادرجي ، المصدر السابق ، صمذكرات )2(
  . 172عادل تقي البلداوي ، الحزب الوطني الديمقراطي في العراق ، ص )3(
  . 1961 ايلول 15، ) 707(، العدد ) بغداد(جريدة االهالي ،  )4(
  . 235 ، ص5نوري عبد الحميد العاني واخرون ، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ، ج )5(
 ؛ محمد عويد 236، ص5ج, تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري , نوري عبدالحميد العاني وآخرون  )1(

  . 280 ، ص1999 ، بيروت 1968 ـ 1897الدليمي ، كامل الجادرجي ودوره في السياسة العراقية 
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    طالبت صحيفة االهالي المسؤولين العراقيين حل القضية الكردية وان ينظروا لها 

 ، كما اقترحت صحيفة المواطن على المسؤولين العراقيين االتصال )2(نظرة واقعية 

التي يمكن المباحثات واالتصاالت هي الطريق السليم (والتباحث مع الفئات الكردية قائلة 

 . )3() ان توصلنا الى نتيجة حاسمة ، كما يتوخاها الشعب العراقي وبضمنه اخواننا االكراد

  الحزب الوطني التقدمي : رابعا 

لحزب الوطني الديمقراطي في        لم يختلف الحزب الوطني التقدمي عن موقف ا

 تريد صهر االكراد  للقضية الكردية ، فقد اوضح الحزب بان القومية العربية الالنظر

وهظم حقوقهم ، كما انها ال تريد ان تكون الصالت المتبادلة سببا مانعا في تحقيق اماني 

االمة العربية ، دون ان يمس ذلك حقوق المواطنة لالكراد ، والتمتع بهذه الحقوق ضمن 

  .    )4(الوحدة العراقية 

التقدمي الذي يتراسه محمد حديد     احتل االكراد مكانا محددا في منهج الحزب الوطني 

: ينسجم مع ما جاء في الدستور المؤقت ، فقد نصت المادة الرابعة من منهج الحزب على 

تعزيز التعاون واالخوة الصادقة بين العرب واالكراد والتركمان وغيرهم من القوميات (

 ، )5()ائموالعناصر التي يتكون منها الشعب العراقي لدعم وحدة الكيان الجمهوري الق

 . وبذلك فان الحزب لم يشر الى الحقوق القومية لالكراد ولم يحدد محتوى تلك الحقوق 

كان العراق وال يزال وطنا للعرب : (     اشارت صحيفة البيان الناطقة بلسان الحزب 

واالكراد ، وكانت العالقات بين هاتن القوميتين والزالت عالقات تتسم بالتاخي والحب 

لمشتركة على صعيد المصلحة الوطنية العامة وكان االكراد والزالوا يتمتعون والمصالح ا

بحقوق المواطنة السليمة كما يتمتع بها سائر االفراد وسائر العناصر والقوميات دون 

                                          
   .1963 كانون الثاني 14، ) 2139(جريدة االهالي ، بغداد ، العدد  )2(
  . 1963 كانون الثاني 20 ، 244جريدة المواطن ، بغداد ، العدد  )3(
  . 1961 اذار 14 ، 262جريدة البيان ، بغداد ، العدد  )4(
  . 4 ، ص1960منهاج الحزب الوطني التقدمي ونظامه الداخلي ، مطبعة عالء ، بغداد ،  )5(
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تمييز قومية على اخرى ودون تفريط بحقوق هذه القوميات على حساب قوميات او 

  .)1() عناصر غيرها

 عقد الحزب مؤتمره الثاني ، واصدر ست عشرة فقرة 1961ول  كانون اال27     في 

، كانت الفقرة ما قبل االخيرة تتعلق بموضوع القضية الكردية ، والتي جاءت بصياغة 

تختلف عن النهج الديمقراطي الذي وعد به الجماهير عند اجازته ، وعبر عن استنكاره 

بد الكريم قاسم لمعالجة اثار هذا لما يدور في الشمال ودعا االكراد الى التعاون مع ع

وكان وراء هذا التحول اندفاع الحزب الوطني التقدمي وراء سياسة عبد )2(التمرد وذيوله 

 . الكريم قاسم 

      بعد تازم االوضاع السياسية بين القيادات الكردية والحكومة ، اخذ الحزب جانب 

حوادث طارئة واعمال طائشة الحكومة ، وعد ما يدور في شمال العراق بانه مجرد 

هم خونة وقطاع طرق ال يمثلون  والذين يقومون بهذه االعمال )3(وتمرد على القانون 

وعللت صحيفة البيان االحداث التي اجتاحت شمال العراق بانها مخطط  . )4(االكراد 

استعماري ، الغرض منها اضعاف الجمهورية الفتية واشغال السلطة عن المهام الكبيرة 

  . )5(لتي يمكن ان تقوم بها ا

  الحزب الجمهوري : خامسا 
تعزيز التاخي بين الشعبين العربي : (      دعا الحزب الجمهوري ضمن منهاجه الى 

والكردي وتوطيد الوحدة الوطنية على اساس متين ، كما يقر ممارسة الشعب الكردي 

                                          
   .1961 اذار 14 ، 262جريدة البيان ، بغداد ، العدد  )1(
  . 336 ، المصدر السابق ، ص5نوري عبد الحميد العاني واخرون ، ج )2(
  . 1962 نيسان 16 ، 588جريدة البيان ، بغداد ، العدد  )3(
  . 1961 ايلول 15 ، 409المصدر نفسه ، العدد  )4(
  . 1961 تشرين االول 18 ، 428المصدر نفسه ، العدد  )5(
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الكردي ضمن الوحدة لكافة حقوقه القومية ويعمل على ادارة ذاتية موحدة للشعب 

  . )1() العراقية

    وقف الحزب الجمهوري موقف متميز تجاه القضية الكردية فقد اشار الى ضرورة 

 ، اال انه لم يكن له تاثير في الساحة )2(الحل واقترح صيغة الحل المتمثلة بالحكم الذاتي 

نة مع االحزاب  مقاردة جماهيرية له كما ان عمره قصيرالعراقية وذلك لعدم وجود قاع

 . السياسية االخرى 

  حرآة القوميين العرب : سادسا 

      كتبت صحيفة الوحدة السرية لسان حال حركة القوميين العرب مقاال افتتاحيا عنوان 

، وقد اكدت فيه الى مراعاة ) بوحدة النضال بين العرب والكرد تتحقق اهدافنا الوطنية(

ه ال يمكن حل المشكلة بالقتال ، ومن قبل جهات كانت الواقع الشعبي في شمال العراق وان

  . )3(في الواقع هي المسؤولة عما يجري هناك 

     لم تعر الحركة اي اهمية للقضية الكردية ، وكان عملها فيما يرتبط والقضية الكردية 

يفتقد الى البرامج المنظمة حول تنفيذ ستراتيجية ترتبط وحل القضية الكردية ، كما ان 

ادتها لم يعطوا اي اهتمام لهذه القضية اما للتغافل عنها او انهم منشغلين في التركيز على ق

 . الوحدة العربية واهمال الوحدة العراقية 

 

  الحزب العربي االشتراآي : سابعا 

                                          
  . 182اسية في العراق ، صهادي حسن عليوي ، االحزاب السي )1(
  . 81جواد كاظم البيضاني ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 1962 ، السنة الخامسة 4جريدة الوحدة ، بغداد ، العدد  )3(
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     لم تشر مناهجه الى الجوانب المرتبطة بالقضية الكردية ، سوى انه حرم التعصب 

 ، ولذلك فان الحزب تغافل عن القضية الكردية لكونه )1(لطائفي االقليمي والديني وا

منشغال بالوحدة االندماجية في الجمهورية العربية المتحدة وعلى الرغم من تعاطف 

 . الرئيس المصري جمال عبد الناصر مع االكراد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقف االحزاب االسالمية : ثامنا 

                                          
  . 190هادي حسن عليوي ، االحزاب السياسية في العراق ، ص )1(
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 أ ـ حزب الدعوة االسالمية 

ظر حزب الدعوة الى االكراد بانهم مسلمون ، وان االسالم فوق االنتماء العرقي او     ين

القومي ، ويرى الحزب ان المشكلة هي مشكلة العراق واالسالم قبل ان تكون مشكلة 

االكراد ، كما ان السيد محسن الحكيم اصدر فتوى حرم فيها قتال االكراد بعد احداث 

الدعوة كان مرتبط بعالقات متينة مع المرجع االعلى  ، علما ان حزب )1( 1961ايلول 

السيد محسن الحكيم ، وقد كان اثنان من ابنائه ضمن الهيئة المؤسسة للحزب ، فلربما 

 . كانت الفتوى التي اصدرها تمثل وجهة نظر الحزب خالل تلك المرحلة 

 الحزب االسالمي : ب 

كردية فقد اشارت الفقرة السادسة من      لم يورد الحزب االسالمي نصا بشان القضية ال

ان الحزب يدين كل اشكال التفرقة العنصرية والمذهبية (المادة الثانية من منهاج الحزب 

ان العراق هو ( ، كما اشارت الفقرة الثامنة من المادة نفسها ان الحزب يرى )2() جميعا

  . )3() وطن العراقيين جميعا ويسعى لصيانة وحدته واستقالله

 االكراد ية الكردية بشكل مباشر النه يعد  وبذلك فان الحزب االسالمي لم يتناول القض   

مسلمين قبل ان يكونوا اكراد ، وبذلك فان الرابطة الدينية هي اقوى من الرابطة القومية ، 

فالبد من ان تكون الجهود التي تبذل لحل المشكلة ودعم الوحدة تقوم على اساس ديني 

 . قومي وليس على اساس 

 

 
  1968 ـ 1963موقف االحزاب السياسية من القضية الكردية 

 حزب البعث العربي االشتراآي : اوال 
                                          

  . 85جواد كاظم البيضاني ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 3، ص) ت. ال (سالمي العراقي ونظامه الداخلي ، بغداد ، منهاج الحزب اال )2(
 . المصدر نفسه  )3(
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      وعد حزب البعث العربي االشتراكي االكراد بانه سوف يسعى فيما لو استحوذ على 

السلطة على منحهم الحقوق الوطنية والقومية من خالل اعطائهم حكما ذاتيا واقامة نظام 

  . )1(ديمقراطي في العراق 

 عضوين بارزين من 1963 شباط 8    ارسل المال مصطفى البارزاني بعد انقالب 

اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكرستاني الى بغداد وهما صالح اليوسفي وشوكت 

عقراوي الجراء لقاءات واتصاالت ، وقد التقوا بعلي صالح السعدي االمين العام لحزب 

 ، الذي اكد على )2( العربي االشتراكي عن طريق الضابط الكردي فؤاد عارف البعث

  . )3(استرضاء القوميين االكراد وقبول بعض المطالب الكردية 

     بعد ان سيطر البعثيون على السلطة ، كان رد فعل االكراد حماسيا ، فقد ذهب صالح 

الب في دار االذاعة من اجل اليوسفي وشوكت عقراوي مع فؤاد عارف الى قيادة االنق

: تقديم التهنئة والتاييد وارسلوا برقية تاييد باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني جاء فيها 

ان االكراد فرحون بالثورة التي اسقطت قاسم وينتظرون خطوات ايجابية تتخذها هذه (

  . )4() الثورة نحو حل المسالة الكردية على اساس الحكم الذاتي

ت وزارة االنقالب عضوين كرديين هما فؤاد عارف وبابا علي الشيخ محمود ،      ضم

تحقيق (... واشار البيان االول لالنقالب موقفه من الوحدة الوطنية والمشكلة الكردية 

وحدة الشعب الوطنية لما يتطلب من تعزيز االخوة العربية الكردية وبما يضمن مصالحها 

ضد االستعمار واحترام حقوق االقليات وتمكينها من القومية ويقوي نضالها المشترك 

 ، كما وعد حزب البعث منذ االيام االولى بضرورة )1() المساهمة في الحياة الوطنية

                                          
 1لومو نكريمون ، الموساد في العراق ودول الجوار ،انهيار االمال االسرائيلية والكردية ترجمة بدر العقيلي ، طش )1(

  .82ـ80 ،ص1997،دار الجبل ، عمان ،
  . 384السابق ، صعلياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر  )2(

(3)Edgar . O. Balance , the Kurdish Revolit (1960 ‐ 1970) , London , 1973 , P , 72 .  
  . 384علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )4(
  . 385، صالمصدر السابق , علياء محمد حسين الزبيدي  )1(
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معالجة القضية الكردية وعدها من المهمات االساسية الملحة التي تتطلب حال سليما 

  . )2(شامال

 18ي شمال العراق ، وبعد انقالب    فشلت المفاوضات بين الطرفين وتجدد القتال ف

تشرين الثاني ، اعلن عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء استعداد الحكومة لالستجابة 

 حزيران 29للمطالب الكردية المشروعة ، وبدات المفاوضات بين الطرفين وانتهت ببيان 

ادة  والذي اكد فيه حزب البعث العربي االشتراكي عن موقفه الذي حددته القي1966

ان ربط الحل (...  جاء فيه 1966 تموز 28القطرية للحزب في العراق في بيان لها في 

ال يمكن .... السلمي لمشكلة التمرد في شمال العراق بضرورة عودة االوضاع البرلمانية 

تصور الحلول لقضية الشمال في معزل عن وجود حكم تقدمي في العراق وعن صيغة 

  . )3() ة للعراقالحكم وعن قيام جبهة تقدمي

     اما القيادة القومية فكان موقفها مشابه لموقف القيادة القطرية ، فقد اكدت انها ترحب 

 ، ورغم الهجوم هسبابسه تكريس االنفصال مهما كانت ابالسالم وترفض في الوقت نف

اً مع مجموعة الذي شنه الحزب ضد بيان البزاز ، اال ان الحزب اقام عالقات وفتح حوار

جالل الطالباني ، وقام باجراء اتصاالت مع مجموعة مصطفى البارزاني ، و راهيم احمداب

حيث كان الحزب يطمح ويخطط للوصول للسلطة مرة ثانية لذلك بدأ يوضع الحلول تجاه 

  . )4(المشاكل الكبيرة ومنها القضية الكردية

 

 الحزب الشيوعي العراقي : ثانيا 

                                          
شتراكي من االقليات في الوطن العربي ، رسالة ماجستير غير امال محمد علي ، موقف حزب البعث العربي اال )2(

  . 245 ، ص1980منشورة ، معهد الدراسات القومية واالشتراكية ، الجامعة المستنصرية ، 
 والذي استعرض موقف حزب 1968 تموز 28ح ، بيان القيادة القطرية لحزب البعث الذي صدر في . ت . ل  )3(

  . 13 / 22الملف رقم  . 1966 حزيران 29البعث في العراق من بيان 
  . 109جواد كاظم البيضاني ، المصدر السابق ، ص )4(
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االنقالبيين ودعا كوادره الى حمل السالح وتعرضوا الى      وقف الشيوعيون بحزم ضد 

ضربات ادت الى تمزيق منظمات الحزب في بغداد والكوت والمنطقة الجنوبية ، اما 

منطقة الفرات االوسط فكانت خسائرها اقل نسبيا ولم يبق اال لجنة الفرع الكردي ، والتي 

 مصطفى البارزاني ، اال انهم قوبلوا قررت االلتحاق بالحركة الكردية المسلحة بقيادة المال

ببرود من قبل قادة المقاومة الكردية ، وتطور االمر حد الجفاء ثم التصادم المسلح في 

مناطق سيروان وحلبجة وقره داغ مما ادى الى تدخل مصطفى البارزاني لتسوية 

  . )1(الخالفات

 فيه تاييده للحركة  بيانا اعلن1963    اصدر الفرع الكردي للحزب الشيوعي في اب 

 ، اال ان الحزب الشيوعي كان ينظر )2(الكردية المسلحة بقيادة المال مصطفى البارزاني 

الى قادة الحركة الكردية بانهم ذوي افق ضيق وانهم قيادة برجوازية يمثلون طبقة مناوئة 

  . )3(للجماهير الكردية 

 تشرين الثاني واخذوا 18    وتنفس الشيوعيون الصعداء بعد سقوط حكم البعث في 

  )4(يحثون البارزاني على الموافقة على وقف اطالق النار 

 ، فقد جاء مستندا الى 1966 حزيران 29     اما موقف الحزب الشيوعي من بيان 

من الميثاق التي جاء فيها ) 12( ومن المادة 1953الميثاق الوطني المعدل في اذار 

، والوثيقة الصادرة عن )  االنفصال للشعب الكردياالعتراف بحق المصير بما فيه حق(

 والتي تؤكد النضال من اجل تامين 1956المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي لسنة 

االستقالل الذاتي لكردستان العراق ويرفض وضع المطالب الخاصة للحركة الكردية فوق 
                                          

 ، 1990، بيروت ، 1، ج" الحركة الماركسية"صالح الخرسان ، صفحات من تاريخ العراق السياسي الحديث  )1(

  . 119ص
 . المصدر نفسه  )2(
  . 100 ـ99 ، المصدر السابق ، ص4سمير عبد الكريم ، ج )3(
  . 178فاضل البراك ، المصدر السابق ، ص )4(
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هل المطالب المصلحة العامة للحركة الوطنية في العراق وفي الوقت نفسه يرفض تجا

لحكم الذاتي  اية وبذلك فان الحزب الشيوعي يصفالقومية الخاصة للحركة الوطنية الكرد

 اال ان هذا البيان لم يحظ بتاييد )1( مهمة من اجل تقرير المصير لكردستان العراق خطوة

انه بيان مائع (عزيز الحاج سكرتير القيادة المركزية للحزب الشيوعي ، فقد قال عنه 

 تضمن بعض الوعود المطاطية واجراءات ثانوية هزيلة فهو اتفاق بين طرفين ومراوغ

  . )2() وناقص وخال من الضمانات الملزمة

     يظهر ان الحزب الشيوعي لم يتخذ موقف مستقل وواضح خالل تلك المرحلة تجاه 

ا الحركة الكردية ويمكن ان نعزي ذلك الى الضغوط السياسية التي تعرض لها الحزب كم

 . انهم مرتبطين بحلف ستراتيجي مع االكراد 

 

 

 

 

 

 

 الحزب الوطني الديمقراطي : ثالثا 

                                          
 ، 1968 تموز 17محمد كريم المشهداني ، عبد الرحمن البزاز ودوره الفكري والسياسي في العراق حتى ثورة  )1(

 ؛ جريدة العمل اللبنانية ، العدد 182 ، ص1999، جامعة بغداد ، ) ابن رشد(اطروحة دكتوراه  ، كلية التربية 

  . 1966 تموز ، 23،  6237
  . 253عزيز الحاج ، صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية ، ص )2(
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    دعا الحزب الوطني الديمقراطي االطراف الحكومية والكردية لحل االزمة والوصول 

 ايار 12الى اتفاق يرضي الطرفين فقد جاء في المذكرة التي رفعها كامل الجادرجي في 

راب الصدع الذي تعرضت له الوحدة (سمية ودعا خاللها الى  الى الجهات الر1963

العراقية ومعالجة المشكلة الكردية بروح موضوعية تقر ما للقوميات االخرى من حقوق 

  . )1() وواجبات

     بعد سقوط حكم حزب البعث وانفراد عبد السالم محمد عارف بالسلطة ، وجه كامل 

 ، انتقد فيها بنود الدستور المؤقت 1964 حزيران 1الجادرجي مذكرة اخرى في 

والمتعلقة بالحقوق القومية لالكراد ، وذكر بان مجرد النص على االعتراف بالحقوق 

  . )2(القومية لالكراد ال يحل المعضلة االساسية وال يفيد في معالجة هذا الموضوع المعقد 

 ، فقد جاء على 1966 حزيران 29     اما موقف الحزب الوطني الديمقراطي من بيان 

ان المسالة الكردية ال يمكن حلها اال : (لسان كامل الجادرجي رئيس الحزب الذي قال 

باالعتراف بحقوق االكراد القومية وان اقامة حكم ديمقراطي في العراق يشكل اقوى 

ضمانة لحل القضية الكردية ويجب اشراك االكراد في اي مؤتمر او ميثاق وطني فعال 

ان البيان يعترف (واضاف )  رئيس من الشعب العراقي وعدم تجاهلهمعلى انهم جزء

بالحقوق القومية للشعب الكردي لذا يجب ان ينفذ بنية صادقة من قبل الطرفين لخدمة 

م  وبذلك فان الحزب الوطني الديمقراطي ربط بين النظا)3()شعب العراق والديمقراطية

ان ينال من :   هوديمقراطي في نظر الحزب ان النظام الالديمقراطي وحقوق االكراد ، اذ

 . خالله كل شرائح المجتمع حقوقهم الوطنية والقومية 

                                          
  . 1966 تموز 25 ، 211 ؛ مجلة العهد ، العدد 201 منذر الموصلي ، المصدر السابق ، ص :ناقتباسا ع )1(
  . 335جالل الطالباني ، المصدر السابق ، ص )2(
 10 ، 1966 حزيران 29رئيس الحزب الوطني الديمقراطي في بيان كامل الجادرجي : ح ، ينظر . ت . ل  )3(

  . 169 ؛ مذكرات كامل الجادرجي ، المصدر السابق ، ص9 / 22 ، رقم الملف 1966تموز 
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    وحذر كامل الجادرجي في رسالة اخرى عن مغبة السياسات الخاطئة التي اتبعتها 

يمكن معالجته بقوة " تمرد قبلي"الحكومات السابقة حيث نظرت اليها على انها مجرد 

رورة االهتمام بها في ضوء تاريخها القديم والحديث وعالقاتها السالح ودعا الى ض

بالقضايا المماثلة لها للتوصل الى حل معقول مع المحافظة على وحدة الكيان العراقي وما 

   .)1(البيان اال خطوة فاعلة تمثل البعد الديمقراطي الحقيقي الصحيح لحل المشكلة الكردية

 ية الحرآة االشتراآية العرب : رابعا
     كان موقف هذه الحركة من القضية الكردية متطابق مع ما يطرحه الرئيس جمال 

عبد الناصر فهي تدعو الى اعطاء االكراد حكما ذاتيا من خالل اقامة مجلس تنفيذي ينبثق 

  )2(من مجلس تشريعي منتخب له ميزانية خاصة 

مؤيد والمساند ودعت  فكان موقف ال1966 حزيران 29    اما موقف الحركة من بيان 

الى االعتراف بحق الشعب الكردي بتقرير مصيره انسجاما مع مبادئ االشتراكية العالمية 

 هذا جمهورية ديمقراطية شعبية ، ويعدبما يضمن اعطاء االكراد حقوقهم ضمن اطار 

البيان اتفاقا بين الطرفين لمعالجة وتسوية الخالفات بين الحكومة العراقية والحركة 

  . )3(ردية الك

    وبذلك فان االحزاب السياسية العراقية ، اكدت على اهمية حل القضية الكردية في 

اطار الوحدة العراقية بمنحهم الحكم الذاتي ، اال انها لم توضح كيفية تنفيذ هذه 

االستراتيجية كما ان الحكومات السابقة لم تعد صيغة عملية لحل المشكلة بالشكل الحقيقي 

 .  حزيران لم تطبق بسبب استقالة البزاز 29 بنود بيان ، كما ان

                                          
 ، رقم 1966ح ، رسالة كامل الجادرجي إلى رئيس الجمهورية ، مطبوعة غير منشورة بسبع صفحات ، . ت . ل  )1(

  . 8 / 22الملف 
  .  343 ـ 342ومو نكديمون ، المصدر السابق ، صشل )2(
  . 1966 تموز 4 ، 70جريدة االشتراكي ، بغداد ، العدد  )3(
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بعودة الكويت الى العراق  ، طالب 1939 ـ 1933اعتلى الملك غازي عرش العراق 

 كما طرح نوري السعيد الموضوع نفسه )1( منه اال انه قتل دون تحقيق ذلك  جزءاًبوصفه

  . )2(قبيل سقوط الحكم الملكي 

الم الصباح بها  ، رحب شيخ الكويت عبد اهللا الس1958 تموز 14    عند قيام ثورة 

النها خلصته من ضغوط نوري السعيد من اجل االنضمام الى االتحاد العربي الهاشمي 

وتحمل نفقات االردن المالية ، وقد بعث الشيخ عبد اهللا السالم الصباح ببرقية تهنئة لرئيس 

 كتابا الى عبد 1958 اب 28الوزراء عبد الكريم قاسم بنجاح الثورة ، كما بعث في 

بعض ما تالقيه الكويت من مصاعب فيما يتعلق باستيرادها المواد ( قاسم وضح فيه الكريم

  . )3() الغذائية من شقيقها العراق وعن القيود التي فرضت على تنقل الكويتيين الى العراق

    اجاب عبد الكريم قاسم بانه اصدر تعليمات الطالق حرية التنقل والنقل بين العراق 

 في نفس شيخ الكويت وثمنها شعب الكويت ذه المبادرة تاثير حسنكويت ، وكان لهوال

 25وشكرها ، وكانت هذه الخطوة مشجعة على زيارة شيخ الكويت الى العراق ، ففي 

تشرين الثاني زار شيخ الكويت عبد اهللا السالم الصباح العراق ليقدم التهنئة لقادة الثورة 

يم قاسم ، وعلى الرغم من ان الزيارة وقد استقبله رئيس الوزراء الزعيم عبد الكر

 ااستمرت خمسة ايام ، اال ان الزعيم كان متحفظا في مباحثاته ، فلذلك لم يصدر بيان

 في ختام الزيارة على غير االصول المرعية في مثل هذه المناسبات ، وكان امشترك

رة من القصد من هذه الزيارة ، هي محاولة شيخ الكويت التعرف على موقف قادة الثو

  . )1(الكويت وعلى سير العالقات بينهما 

                                          
  . 102 ، ص1989محمد حسين الزبيدي ، الملك غازي ومرافقوه ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،  )1(
  . 26 ، ص1990 سبيل الوحدة ، بغداد جعفر عباس حميدي وعبد الرحمن العزاوي ، كويت النضال ، النضال في )2(
  . 78صخ ، وثائق الحدود العراقية الكويتية ، دائرة الشؤون القانونية والمعاهدات  ، . و  )3(
  . 349ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )1(
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 طلبت الحكومة العراقية فتح قنصلية او ممثلية تجارية 1958 كانون االول 19    في 

لها في الكويت لتقوم برعاية مصالح العراقيين فيها ولتنفيذ القضايا التي اثارها شيخ 

  . )2(الكويت عند زيارته االخيرة للعراق 

 اتفاقية تنص على 1961 حزيران 19وقيع بريطانيا مع شيخ الكويت في     في اعقاب ت

 ، ارسل عبد الكريم قاسم )3( 1899 كانون الثاني 23استقالل الكويت وانهاء اتفاقية 

 ، المزورة وغير الشرعية 1899برقية الى شيخ الكويت يبلغه فيها سروره بالغاء اتفاقية 

بارك الصباح وبين البريطانيين دون علم السلطات المعقودة بين قائمقام الكويت الشيخ م

  . )4(الشرعية في العراق انذاك 

     عقد مجلس الوزراء عدة جلسات لبحث مسالة الكويت والطريقة التي يجب اتباعها 

االول يمثله العسكريون : السترجاعها الى الوطن االم ، وظهر في مجلس الوزراء رايان 

 عودة الكويت ال يتم اال  الكريم قاسم الذين يرون انبمن فيهم رئيس الوزراء عبد

 القوة العسكرية ، والثاني يمثله المدنيون الذين اكدوا على اتباع الطرق السلمية باستعمال

الدبلوماسية وابرز مناصري هذا الراي وزير الخارجية هاشم جواد ، وبعد المناقشات 

  . )5(ية اقتنع الوزراء العسكريون بوجهة نظر وزير الخارج

 ، اعلن عبد الكريم قاسم في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة 1961 حزيران 25     في 

الدفاع مطالبته بالكويت بوصفها قضاءا عراقيا تابعا لمحافظة البصرة ، واشار الى االسس 

التاريخية التي يستند اليها في دعوته هذه ، كما اظهر بعض الوثائق التاريخية التي تؤكد 

                                          
  . 84ـ83 ، ص1962خ ، بين العراق والكويت ، دار الحياة ، دمشق ، . و  )2(
 : تفاقية الجديدة نصت اال )3(

  . 1899 كانون الثاني 23انهاء اتفاقية . 1

 التشاور بين الحكومتين عندما يكون ذلك مناسبا في االمور التي تهمهما . 2

 . تقدم الحكومة البريطانية الى حكومة الكويت المساعدات في حالة طلبها . 3

 . انسحاب القوات البريطانية من الكويت ومنحها االستقالل . 4

  . 43 ـ 42 ، ص1961 ، مطبعة الرواد ، بغداد 2خ ، حقيقة الكويت ج. و : لمزيد من التفاصيل انظر 
، مطبعة الرواد ، بغداد ) 31(ر ، الكويت القضاء السليب ، سلسلة الثقافة الشعبية . ث . و : ينظر نص البرقية في  )4(

  . 16 ، ص1961، 
  . 352لسابق ، صليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر ا )5(
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اننا باستطاعتنا ان نحصل على حقوقنا كاملة ولكننا نلجا دوما وابدا الى (ار الى ذلك واش

 ، اال اني اوكد لكم بان االستعمار ال يفيد معه السلم ]وان جنحوا للسلم فاجنح لها[السلم 

وعليه : ( ، وقرر تعيين شبخ الكويت قائمقاما عليه بالصيغة التالية )1() فهو عدو السلم

بخ الكويت الجليل الحالي قائمقاما لقضاء الكويت يكون تابعا للواء البصرة قررنا تعيين ش

وسوف ننذر هذا الشيخ بعدم التعسف بحق شعب الكويت الذي هو حق الشعب العراقي 

  . )2() نفسه وان اساء التصرف فسيلقى العقاب الصارم ويحسب بعداد المتشردين

) 40(على عبد الكريم قاسم مبلغ قدره      ومن الجدير ذكره ان الكويت يومها عرضت 

، )3(مليون دينار على ان يغير رايه ويعترف باستقالل الكويت ، اال انه رفض هذا العرض

  . )4() اراضي العراق ال تباع بالفلوس: (قائال 

    ذكرت بعض المصادر ، بان مفاوضات سرية جرت بين العراق والكويت في ايام 

ة اتحاد فيدرالي بينهما ، وقد اناب العراق قاسم حسن السفير عبد الكريم قاسم حول اقام

عن الكويت وقد جرت المفاوضات على شكل ) عامر(العراقي في جيكوسلوفاكية والسيد 

  . )5(لقاءات بينهما في سويسرا وثم في لبنان وقد تمت بامر ومعرفة عبد الكريم قاسم 

قوات البريطانية في الكويت ، نقلت     اخذت المشكلة ابعادا جديدة ، فبعد انزال ال

 لعراق شكوى الى مجلس االمن ووصفالمشكلة الى اروقة االمم المتحدة ، فقد رفع ا

االنزال البريطاني تدخال في شؤون البالد العربية الداخلية ، فطرح في مجلس االمن 

يتي مشروعان االول مصري واالخر بريطاني لحل المشكلة وقد وقف االتحاد السوف

                                          
ر ، الكويت القضاء . ث . و  : 1961 حزيران 25نظر المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد الكريم قاسم في ا )1(

  . 1961 حزيران 6 ، 633 ؛ جريدة الثورة ، بغداد ، العدد 16العراقي ، ص
  . 1961 حزيران 26 ، 5742جريدة االخبار ، بغداد ، العدد  )2(
  . 555 ، ص1958 تموز في العراق 14بيدي ، ثورة محمد حسين الز )3(
  . 178 ، ص5نوري عبد الحميد العاني  واخرون ، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ، ج )4(
  . 555 تموز في العراق ، ص14محمد حسين الزبيدي ، ثورة  )5(
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 ، اما المشروع )1( حق الفيتو ضد المشروع البريطاني جانب المطلب العراقي واستعملب

المصري فلم يكتب له النجاح النه لم يحصل على االصوات المطلوبة له وبذلك رفض 

  . )2(مشروع القرار 

      ابدى مندوبو بريطانيا والواليات المتحدة والجمهورية العربية المتحدة اسفهم للفيتو 

لسوفيتي فانبرى المندوب العراقي مذكرا المندوب البريطاني باستعماله حق الفيتو لعدة ا

 في العدوان 1956سنوات لمنع انضمام منغوليا الشعبية ، واستعماله لهذا الحق في عام 

الثالثي على مصر ، اما المندوب السوفيتي فقد قال في مجال رده على االسف البريطاني 

مليون نسمة انذاك ولذرفه ) 650(ضمام الصين الشعبية التي تملك بانه يذكره برفض ان

اننا مقتنعون اقتناعا (دموع التماسيح لعدم قبول الكويت في االمم المتحدة ثم اضاف قائال 

تاما بان هذا الموقف سيجد فهما كامال بين الشعوب التي تناضل في سبيل التصفية التامة 

  . )3() للسيطرة االستعمارية

 السوفيت للفيتو قي هاشم جواد عن ارتياحه الستعمال اعرب وزير الخارجية العرا    

ان االتحاد السوفيتي قد برهن : (واعرب عن تحياته وشكره للموقف السوفيتي حيث قال 

مرة اخرى باستعماله حق النقض الفيتو الحباطه محاولة ادخال مشيخة الكويت عضو في 

برى الوحيدة التي تستخدم هذا الحق وفق قواعد موضوعية االمم المتحدة ، انه الدولة الك

تهدف الى تدعيم مبادئ ميثاق االمم المتحدة وفي سبيل اقامة السلم والعدل في العالم 

  . )4() ومحاربة االستعمار

    قابل السكرتير االول في السفارة السوفيتية في بغداد مدير شعبة الخليج العربي في 

 ، وتباحث مع االوضاع في منطقة الخليج 1962 ايلول 13اقية في وزارة الخارجية العر

العربي وجنوب الجزيرة وتطرق الدبلوماسي السوفيتي الى احتمال قيام احدى االقطار 

العربية بطرح قبول الكويت عضو في االمم المتحدة اثناء انعقاد دورتها االعتيادية كما 

موقف بالده من الموضوع لم يطرأ عليه اي فعلت الجمهورية العربية المتحدة ، واكد ان 

                                          
(1) Donavan John , u , s  and soviet policy in the middle east 1957 – 1966 new York fact on 
file 1974 , p. 179 .  

  . 143 ، ص1972حسن علي االبراهيمي ، الكويت ، دراسة سياسة ، دار النهار ، بيروت ،  )2(
  . 37 ـ36 ، ص2خ ، حقيقة الكويت ، ج. و  )3(
  . 1961 كانون االول ، 2االخبار البغدادية ،   جريدة)4(
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 ، )1(تغيير وانه ال يزال يعتقد بان الكويت ليست دولة مستقلة بل انها قاعدة استعمارية 

ومن الجدير ذكره ، ان االتحاد السوفيتي لم يكن مؤيدا مسالة ضم الكويت الى العراق 

يئات الدولية االخرى حيث انه لم يتعرض الى مسالة الضم سواء في مجلس االمن او اله

 ، والظاهر ان االتحاد السوفيتي يتحرك وفقا لمصالحه )2(وحتى في اجهزته االعالمية 

ويرغب في اقامة عالقات مشتركة مع العراق اوال ، وتحرك الحزب الشيوعي العراقي 

 . باندفاع وحماس كبير بالضغط على االتحاد السوفيتي في هذا االتجاه ثانيا 

شل مجلس االمن في حل المشكلة ، بحثت المسالة في مجلس الجامعة     ونتيجة لف

 بارسال قوات عربية بديلة عن 1961العربية ، فتقدمت السعودية بمشروع في تموز 

القوات البريطانية في الكويت ، فانسحب العراق من مناقشات مجلس الجامعة احتجاجا 

 باسم جامعة الدول العربية لتحل  قوات عسكرية)3(على ذلك ، ثم شكلت اربع دول عربية 

جندي ، وصلت ) 2300(محل القوات البريطانية في الكويت ، وبلغ تعداد هذه القوات 

 ، غادرت جميع القوات البريطانية 1961 ، وفي تشرين االول 1961الكويت في ايلول 

  . )4(الكويت لتحل محلها القوات العربية 

د عراقي الى الكويت برئاسة رئيس الوزراء  ، ذهب وف1963 شباط 8    بعد انقالب 

احمد حسن البكر للمفاوضات بشان اعتراف العراق باستقالل الكويت ، واعتماد خط 

مليون دينار ) 30( لقاء مبلغ 1932الترسيم في االقتراح الذي اقترحه نوري السعيد سنة 

محمد عارف للحكومة العراقية ، ومليونين دينار اخرى سلمت بصك باسم عبد السالم 

                                          
  . 118 ، المصدر السابق ، صعبد مناف شكر جاسم )1(
  . 119المصدر نفسه ، ص )2(
 .  العربية المتحدة ، السودان ، االردن والسعودية ةوهي الجمهوري )3(
 ، دار 1963 ـ 1960ينظر تفاصيل االزمة في مارثا دوكاس ، ازمة الكويت ـ العالقات الكويتية ـ العراقية  )4(

  . 1973النهار ، بيروت ، 

ا على ذلك ، امر عبد الكريم قاسم في اجتماع مجلس الوزراء في الخامس والعشرين من كانون االول      احتجاج

 بقطع العالقات الدبلوماسية مع الدول التي تعترف بالكويت وتقيم عالقات دبلوماسية معها وتم سحب السفراء 1961

 ، كما انسحب العراق من جامعة الدول العربية العراقيين من معظم الدول العربية وغير العربية التي اعترفت بالكويت

،جلسة مجلس 7، تسلسل الملف ) بال(العهد الجمهوري،رقم الملف /و ، قرارات مجلس الوزراء. ك . د : ينظر . 

  . 2، ص1961 كانون االول 25الوزراء المنعقد بتاريخ 
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 تشرين االول 4رئيس الجمهورية ، وقد وقع االتفاق احمد حسن البكر في الكويت في 

  . )1( ، ورئيس وزراء الكويت صباح السالم الصباح 1963

     عندما عرض موضوع االعتراف بالكويت على مجلس الوزراء للتصديق عليه في 

انا قاسمي : ( بالكويت قائال  ، عارض ناجي طالب االعتراف1963اوائل تشرين االول 

وكان ذلك احد االسباب التي ادت الى ) فيما يتعلق بالكويت وان الكويت عراقية

، كما ان الحكومات العراقية المتعاقبة اصرت على الغاء هذه االتفاقية فيما اصر )2(استقالته

 . الكويت على كيفية تطبيقها 

    

 

 

 

 

 
  بضم الكويتموقف االحزاب السياسية من المطالبة

 ) جماعة اتحاد الشعب(الحزب الشيوعي العراقي : اوال 
    عارض الحزب الشيوعي العراقي الطريقة التي اتبعها عبد الكريم قاسم في ضم 

: واكد الحزب في بيان له حول قضية الكويت على  )1(الكويت والتي اتخذت طابعا قسريا 

                                          
 بعد احتالل 1990تفاق اساسا في سنة  ؛ عدت االمم المتحدة ذلك اال240 شباط ، ص8علي كريم سعيد ، عراق  )1(

الكويت من قبل الجيش العراقي عندما صدر عن لجنة ترسيم الحدود االخيرة التي جاءت بقرار مجلس االمن رقم 

 . والذي صادق عليه صدام حسين ) 833(
  . 2009 اذار 8مقابلة مع ناجي طالب بتاريخ  )2(
  . 1961 تشرين الثاني ، ،) 1(جريدة طريق الشعب ، بغداد ، العدد  )1(
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الة تحرير الكويت من االستعمار وهي ان المسالة االساسية في الظرف الراهن هي مس(

جزء من قضية العرب الكبرى قضية التحرر العربي وان كانت ذات مساس مباشر اكثر 

بالعراق نظرا للعالقات الخاصة التاريخية واالجتماعية واالقتصادية ولهذا كان ينبغي 

كل القوى التركيز على هذا الهدف الرئيسي والمباشر الذي من شانه ان يجمع تحت لوائه 

العربية لالستعمار وان ال يدع مجاال لدسائس االستعمار ضد هذه القضية العادلة وضد 

بان ( ، اما مسالة الرابطة بين العراق والكويت فيرى الحزب )2()التضامن العربي

المستقبل سيقررها طبقا لالرادة الحرة للجماهير الشعبية في العراق والكويت معا ، 

 االستعمار وعن االساليب االستبدادية في الحكم وفي ظروف التمتع يمارسونها بمعزل عن

  . )3() بالحريات الديمقراطية

 :    ويرى الحزب الشيوعي العراقي بان مسالة الكويت ال يمكن حلها اال عن طريق 

تصحيح عرض القضية الكويتية والتمسك بجوهرها باعتبارها قضية تحرير ( .1

 ثرواته النفطية ومن مخلفات القرون الوسطى ، الكويت من االستعمار ومن نهب

نظام حكم المشايخ االستبدادي ، واستبعاد كل مسالة ثانوية او مصلحة ضيقة من 

 . شانها ان تصرف االنظار عن هذا الجوهر ا وان تثير الغبار حوله 

ان الشعوب والحكومات العربية امام مهمة وطنية وقومية تستدعي التضامن مع  .2

عدم االعتراف باالتفاقية البريطانية ـ الكويتية الجديدة والعمل العراق في 

المشترك الفعال البطال مفعولها والغائها ، والوقوف بيقظة وحزم صفا واحدا 

متراصا ضد التدخل االستعماري في شؤون الكويت وضد محاوالت االستعمار 

 . والصهيونية للنفاد من الخالفات الناشئة 

                                          
  1961 حزيران 28في ) حول قضية الكويت(د ، بيان الحزب الشيوعي العراقي . و . م  )2(
 . المصدر نفسه  )3(
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خراج مشكلة تحرير الكويت على الصعيد الدولي والدفاع اتخاذ خطوات حاسمة ال .3

  . )1() عن عدالتها لكسب تاييد العالم وحكوماتها

 الحزب الوطني الديمقراطي : ثانيا 
      ايد الحزب الوطني الديمقراطي مطالبة عبد الكريم قاسم بضم الكويت الى العراق 

ي منه ، وقد خلق فيه كيانا شكليا  جزء من العراق اقتطعه االستعمار البريطانوصفهاب

ها فر فيالخدمة المصالح االمبريالية في الخليج العربي ، وبذلك فان مقومات الدولة ال تتو

  . )2( وانها مرتبطة اجتماعيا واقتصاديا بالعراق عن طريق البصرة ،

عراق      لقد ربط الحزب الوطني هذا التاييد بموافقة الدول العربية على ضم الكويت لل

د الكريم قاسم بقطع وعدم عزل العراق عن تلك الدول ، ورأى الحزب ان تهديدات عب

لوماسية مع اية دولة تعترف بالكويت ، سياسة غير نافعة ، بل متهورة النها العالقات الدب

  . )3(تؤدي الى عزل العراق عربيا ودوليا 

 الحزب الوطني التقدمي : ثالثا 
تقدمي قرارات عبد الكريم قاسم بشان ضم الكويت ، فقد حاول      ايد الحزب الوطني ال

اقطاب الحزب اضفاء الشرعية التاريخية على هذا القرار ، فرفع محمد حديد رئيس 

الحزب برقية تاييد الى عبد الكريم قاسم ، عد فيها تصريحاته بشان الكويت خطوة جبارة 

امية الى اقامة الكيانات العربية الخطط االستعمارية الر(ومكسبا جديدا النها فضحت 

  . )1() المجزأة خالفا لوقائع التاريخ الماثل والتجاهات العصر الحاضر

    ادان الحزب الوطني التقدمي االجراءات البريطانية التي اتخذت بعد قرار الضم 

ووصفت بانها تدخل سافر في شؤون العراق الداخلية وحركة استعمارية من اجل القضاء 

                                          
  . 356 ـ 355ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 356المصدر نفسه ، ص )2(
 . المصدر نفسه  )3(
  . 1961 حزيران 27 ، 336دد جريدة البيان ، بغداد ، الع )1(
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 ، كما ادان الحزب محاوالت الدول العربية الرامية الى )2(ركة التحرر العربية على ح

 ، كما عبر الحزب عن ارتياحه لقرار النقض )3(ضم الكويت الى هيئة االمم المتحدة 

الذي اتخذه االتحاد السوفيتي في مجلس االمن الدولي والذي حال دون قبول " الفيتو"

فيتو "مقاال افتتاحيا بعنوان " البيان"تحدة ، فقد نشرت الكويت عضوا في هيئة االمم الم

 ، كما طالب الحزب )4(" االتحاد السوفيتي كشف للعالم مهزلة الكويت في فصلها االخير

الحكام العرب بتاييد العراق في موقفه مع الكويت ووصف كل من يقف ضد هذا القرار 

  . )5(بانه رجعي يخضع لنفوذ االستعمار 

في مؤتمره الثاني الذي " الكويت جزء ال يتجزأ من الوطن العراقي"زب شعار     رفع الح

 ، وقرر في هذا المؤتمر دعم 1961عقد في السابع والعشرين من كانون االول عام 

مساعي الحكومة الهادفة الى عودة هذا الجزء السليب من الوطن ، كما دعا الحكومة الى 

 االستعمار ومحاوالته الرامية الى تثبيت كيان وضع خطة عملية وسياسية حكيمة لمقاومة

الكويت المصطنع وذلك عن طريق تعبئة الراي العام العربي والدولي لتاييد حق العراق 

  . )6(في الكويت 

 

 حزب البعث العربي االشتراآي : رابعا 

   سكت حزب البعث العربي االشتراكي سكوتا مطبقا تجاه قضية الكويت وقد بوغت 

ان تاييد عبد الكريم قاسم في هذه الخطوة التي قام بها . وقع في حيرة ومأزق باالمر و

تضعف من حجة الحزب في العمل على اسقاطه ، كما ان الدفاع عن استقالل الكويت 

                                          
  . 1961 تموز 3 ، 341المصدر نفسه ، العدد  )2(
  . 1961 اب 25 ، 384المصدر نفسه ، العدد  )3(
  . 1961 كانون االول 3 ، 467المصدر نفسه ، العدد  )4(
  . 1961 حزيران 29 و 28 ، 338 و 337المصدر نفسه ، العددان  )5(
  . 1962 حزيران 19 ، 622المصدر نفسه ، العدد  )6(
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يضر بسمعة الحزب كحزب قومي يؤمن بالوحدة وتحرير البالد العربية من فكي 

م قاسم من ضم الكويت للعراق ليس نابعا  وان كان هدف عبد الكري)1(االستعمار والتبعية 

 . من ايمان بالعمل القومي الوحدوي 

   لم يصدر الحزب بيانا او يتخذ موقفا رسميا ، بل اكتفت القيادة القطرية تجنبا للحرج 

 مطالبته  قاسم وتصفالقومي ، باصدار تعليمات داخلية تشكك في جدية عبد الكريم

ادة شعبيته ، فضال عن تاكيدها على ضرورة احترام بالكويت ضربا من المناورة الستع

ارادة الشعبين العراقي والكويتي وتوحيدهما بعد زوال حكم عبد الكريم قاسم وتحرير 

 ، وقد فسر علي صالح السعدي نائب امين سر )2(الكويت من قيود المعاهدة البريطانية 

م الدعائي في المطالبة ان اسلوب عبد الكريم قاس: (الحزب يومذاك موقف حزبه بقوله 

بالكويت جعل القوى واالحزاب القومية ترى في دعوته هذه انها مجرد ضم اقليمي الن 

  . )3() الوحدة ال تتحقق اال باالسلوب الشعبي وباالستناد الى الجماهير

     استدرك الحزب موقفه هذا بعد ثالثة اسابيع عن طريق القيادة القومية التي اصدرت 

 على اثر انزال القوات العسكرية البريطانية في الكويت ، بعنوان 1961موز بيانا في ت

) العدوان البريطاني على الكويت مؤامرة استعمارية على مجموع حركة التحرر العربي(

االخالص للوحدة العربية والعمل لها ال ينفصل عن االخالص لالسلوب (اوضحت فيه ان 

لى االرادة الشعبية واالعتماد على مشاركتها سواء الشعبي في تحقيق الوحدة واالستناد ا

في مرحلة تحقيق الوحدة او بنائها ، وكل محاولة للفصل بينهما طعن للوحدة وتاخير 

لمسيرتها ، وعبد الكريم قاسم بمنطقه االقليمي وبماضيه االسود في طعن اتجاه الوحدة 

 االرادة الشعبية في وبحكمه الفردي وتصرفاته المشبوهة ال يستطيع ان يجمع حوله

                                          
 878 ، ص2جرجيس فتح اهللا المحامي ، العراق في عهد عبد الكريم قاسم ، ج )1(
  . 301هاني الفكيكي ، المصدر السابق ، ص )2(
  . 560 تموز في العراق ، ص14محمد حسين الزبيدي ، ثورة  )3(
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العراق شعبا وجيشا مهما كانت براءة دعوته ، الن الشعب في العراق يدرك ان غرض 

قاسم من طرح هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات هو صرف انظار الشعب في العراق 

  . )1() عن مساوئ حكمه وجرائمه في حق حركة التحرر العربية والوحدة العربية

 ميين العربحرآة القو: خامسا 
 ان دوافع بوصف     استنكرت حركة القوميين العرب مطالبة عبد الكريم قاسم بالكويت 

هذه المطالبة اقليمية وشخصية يراد بها بعث الروح في حكمه المحتضر الموشك على 

ان هذه الدعوة في : ( جاء فيه 1961 تموز 10االنهيار ، فاصدرت الحركة بيانا في 

ية وشخصية كان النضال العربي قد لفظها منذ زمن طويل وان هذا جوهرها دوافع اقليم

  . )2() االدعاء ال يمت الى دعوة الوحدة العربية بصلة

 الرابطة القومية : سادسا 
ان عبد : ( ، اصدرت الرابطة القومية في العراق بيانا قالت فيه 1961 تموز 9   في 

ار االنكليزي وعبر عن امانيه واطماعه الكريم قاسم في دعوته هذه قد نفذ رغبة االستعم

اصدق تعبير عن مناداته بضم الكويت جبرا وبالقوة العسكرية الى العراق حتى يمكننا ان 

نقول ان السفير البريطاني في بغداد قد لقنه حتى الكلمات التي قالها في المؤتمر الصحفي 

 االثار التي تربت على  كما اضاف البيان المذكور ان)3() الذي عقده في وزارة الدفاع

 : ذلك هي 

عودة القوات البريطانية الى الخليج العربي ووقوفها في وجه تيار التحرر العربي ( .1

 . في المنطقة 

تخوف جميع امراء ومشايخ الخليج من المطالبة باالستقالل والسيادة وذلك الن  .2

 . ربية مجاورةتخليهم عن االستعمار سيؤدي الى ابتالعهم بالقوة من قبل اية دولة ع

                                          
  . 561 ، ص تموز14ثورة , محمد حسين الزبيدي )1(
  .1916 تموز 10، ) حول ازمة الكويت(ان حركة القوميين العرب د ، بي. و . م  )2(
  . 1961 تموز 10) حول ازمة الكويت(د ، بيان الرابطة القومية في العراق . و . م  )3(
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 . تجديد الخالفات وتوسيع شقة الخالف بين الدول العربية نتيجة هذه المشكلة  .3

ان قاسم اراد بلعبته هذه ان يشغل شعب العراق عن جرائمه وعن واقعه السياسي  .4

  . )1() المتهري

    يمكن ان يقال ان اغلب االحزاب السياسية في العراق عارضت اسلوب مطالبة عبد 

عض االحزاب تكن العداء لعبد الكريم قاسم وتسعى اسم بضم الكويت ، كما ان بلكريم قا

. السقاطه على الرغم من انها احزاب قومية تسعى الى الوحدة والتخلص من االستعمار 

كما ان هذه الدعوة لم تحصل على التاييد العربي والدولي ، ساعدت هذه الظروف على 

ام الحاكم ، واالكثر من هذا ان عبد الكريم قاسم وقع خلق حاجز بين القوى السياسية والنظ

في خطا جسيم عندما اعلن عن قطع عالقاته الدبلوماسية مع الدول التي تعترف باستقالل 

الكويت مما جعل العراق في عزلة واضعف موقف الحكومة باالضافة الى ذلك فان 

المتحدث ) وايت (الواليات المتحدة االمريكية وقفت الى جانب الكويت عندما صرح

الكويت (الصحفي باسم وزارة الخارجية االمريكية في السابع والعشرين من حزيران ان 

، ولم يشر في تصريحه الى قرارات عبد الكريم قاسم بضم الكويت الى ) دولة ذات سيادة

 . وبذلك فشلت عملية الضم )2(العراق 

 

 اخلامتة واالستنتاجات

ة الحزبية في العراق حقبة العهد الجمهوري األول والثاني     لقد تناولت الدراسة الحيا

ى ثالثة أقسام عل 1958 التي سبقت ثورة الحقبة ، وقسم الباحث 1968حتى تموز 

الحقبة  كانت األحزاب في هذه اذ) 1933 ـ 1921(بين )  االنتدابعهد(ة األولى فالحقب

                                          
  . 1961 تموز 10لقومية في العراق في بيان الرابطة ا )1(
  . 1961 حزيران 28 ، 7166بغداد ، العدد ، الزمان  جريدة )2(
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 إلى قاعدة جماهيرية واسعة ضعيفة التكوين وغامضة الغايات ومحدودة المجال وال تستند

ومنظمة باإلضافة إلى عمر هذه األحزاب القصير جدا ، وكما أن األشخاص المؤسسين 

قيق لحزب معين سرعان ما ينقلبون على حزبهم وينضمون إلى حزب أخر من اجل تح

 هو كيفية الوصول إلى السلطة ، إال انه مع كل هذا يمكن غايات معينة وكان همهم الوحيد

 هذه األحزاب بداية للتحول السياسي في البالد والتي ساعدت فيما بعد على النضج دتعأن 

 . السياسي العام بين أبناء المجتمع 

، فقد شهدت ) 1945 ـ 1933(المحصورة بين ) عهد االستقالل( الثانية لحقبةما ا    أ

 أحزاب سياسية الحياة الحزبية في العراق تراجعا خطيرا فلم تشهد الساحة السياسية والدة

سوى حزب الوحدة الوطنية الذي لم ينخرط فيه سوى أعضاء المجلس النيابي ، وسرعان 

 ، كما ظهرت 1935 آذار 3ما انتهى الحزب باستقالة وزارة علي جودت االيوبي في 

 .  جمعية اإلصالح الشعبي إال أن الوزارة لم تقرها الحقبةخالل هذه 

لى ثالثة أقسام األول عفقسم الباحث األحزاب ) 1958ـ  1946( الثالثة الحقبةما      أ

ضم أحزاب المعارضة العلنية والسرية والثاني ضم األحزاب المساندة للسلطة ، إما القسم 

 . الثالث فضم األحزاب الدينية 

 مغطاة بغطاء دستوري هو القانون 1958     لقد كانت الحياة الحزبية قبل ثورة 

أ فصل السلطات ، إال أن المسؤولين في الحكومة لم يسايروا هذا األساسي الذي اعتمد مبد

المبدأ مما أدى إلى فقدان النظام البرلماني أركانه األساسية ، كما أن األحزاب في هذه 

 تفتقر إلى برامج اقتصادية واجتماعية شاملة تنم عن فلسفة معينة وتوجه جماهيري الحقبة

 معينة بقصد تحقيق غايات خاصة على حساب واضح ، فاغلبها تقوم بصورة ارتجالية

المصالح الوطنية مما أدت إلى حصول التناحرات واالختالفات مما سهل بالتالي إعادة 
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 ، كما اتسمت غالبيتها بكونها امتدادا تنظيميا 1941االحتالل االنكليزي مرة أخرى عام 

 . ألحزاب وجمعيات خارج العراق 

ينات شهدت تحوال في الوعي السياسي لدى الشباب مما     كشفت الدراسة أن حقبة الخمس

دفعهم إلى التكتل في تنظيمات سرية تهدف إلى تغيير األوضاع فظهرت جبهة االتحاد 

الوطني التي سعت إلى تحقيق أهداف وطنية وقومية ووحدت القوى الوطنية والمستقلة ، 

د ، وكذلك ظهور تنظيم الضباط إال أن انعدام الثقة بين أركانها ساعد على تفكيكها فيما بع

األحرار الذين كانوا مختلفين في أرائهم السياسية فبعضهم تأثر باألفكار السياسية الليبرالية 

أمثال عبد الكريم قاسم ومحي الدين حامد وآخرون يتشبثون بفكرة الوحدة العربية الشاملة 

 إلى آخرون أمثال عبد السالم محمد عارف ورفعت الحاج سري وغيرهم باإلضافة

يرضخون للنفوذ الشيوعي أمثال وصفي طاهر وإسماعيل علي ، وكان الضباط على 

 . اتصال مباشر بأحزابهم السياسية 

    أوضحت الدراسة أن طلب الحزب الشيوعي المشاركة في السلطة ليس خطا وذلك 

طريقة  اخطأ في الأنه في استقرار الوضع ، إال  هذا الحزبللدور الرئيس الذي قام به

الصحيحة في طرح الشعار على الجماهير ولم يحسب النتائج المترتبة عليه مما أدى إلى 

 . فساد عالقته مع السلطة المركزية 

    أن اختالف البيانات االجتماعية لألحزاب السياسية جعل لكل منها تصورات مستقبلية 

ألمور المختلفة وبالتالي تختلف فيها الواحدة عن األخرى مما جعل مواقفها متباينة حول ا

أوقعها في صراع حول شرعية السلطة السياسية فبعضها كان يرى إنها تمثل الشعب 

 غير شرعية وعدتهاوإنها سلطة ديمقراطية في حين نظرت لها أحزاب أخرى عكس ذلك 

لى مؤيدة للنظام السياسي وأخرى معارضة وهذا ا، مما أدى إلى انقسام األحزاب السياسية 

حد ذاته تطور وصحوة في الوعي السياسي لألحزاب مما جعل السلطة تفكر مليا يمثل ب
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بوجود رقيب عليها ، إال أن األحزاب المعارضة لم يكن لها نفوذ جماهيري ولم يكن لها 

برامج ثابتة ولم يكن لها وحدة فكرية أو سياسية فلذلك اتسمت بازدواجية المواقف مما 

الوحدوية ، فضال عن إنها مرتبطة بجهات خارجية جعلها تغطي فشلها برفع شعارات 

ليس من مصلحتها استقرار الوضع في العراق ، لذا فان األحزاب تتحمل أسباب فشل 

 .  عدم قناعة عبد الكريم قاسم بحرية األحزاب فضال عنالحياة الديمقراطية في العراق 

تا لعدم سماحه  ولد مي1960    كشفت الدراسة أن قانون الجمعيات الذي صدر عام 

بإجازة األحزاب المعارضة ، كما أن األحزاب قد انشقت على نفسها بتأثير من السلطة 

 . كالحزب الشيوعي ، وقد يكون هدف السلطة من ذلك خلق التوازن 

 الحزب السيد اتخذ   كشفت الدراسة أن السلطة عندما رفضت إجازة الحزب اإلسالمي 

لى منحه اإلجازة وهذا يدل على توحيد جميع اطياف محسن الحكيم راعيا له مما ساعد ع

 . الشعب العراقي في تلك الحقبة وعدم وجود خالفات طائفية 

      اختلفت األحزاب السياسية حول السياسة الخارجية ، فبعض القوى السياسية دعت 

بما إلى ضرورة االلتزام بسياسة الحياد االيجابي وان تكون العالقات مع الدول الخارجية 

اتحاد فيدرالي ـ (يضمن مصالح العراق في حين رفعت قوى سياسية أخرى شعار 

 ) . الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة(وأخرى رفعت شعار ) صداقة شيوعية

 نصف المجتمع في األحزاب السياسية العراقية إال ما ندر      لم تمثل المراة التي تشكل

 مفروضة على المجتمع في تلك الحقبةاليد االجتماعية الويظهر أن سبب ذلك عائدا إلى التق

 . والتي تحد من حرية المراة 

    اثبتت الدراسة أن الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا وشركات النفط العاملة في 

 ، وقد ثبتت 1963 شباط 8ر في انقالب يكبق قد تدخلت في العراق وكان لها دور العرا

عث لم يكن قادرا على االستيالء بمفرده على السلطة ، وباعتراف تاريخيا أن حزب الب
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قادته بانهم جاءوا إلى الحكم بقطار انكلو ـ امريكي وبدعم ومساندة وكالة االستخبارات 

  . CIAاالمريكية 

ة التي أدت إلى سقوط حزب البعث المتمثلة بصغر القادة    حدد الباحث االسباب الرئيس

قومي والجيش واعتماده نظام الحزب الواحد باإلضافة إلى والصراع بين الحرس ال

ها مع انصار لمب ، واالساليب القسرية التي استعاالنشقاق الذي حصل في داخل الحز

 . الحزب الشيوعي 

    كشفت الدراسة أن الصراع الذي نشا بين أعضاء حزب البعث في المراكز القيادية 

 . روف وإنما قبل وصول الحزب إلى السلطة في السلطة والحزب لم يكن وليد هذه الظ

     اكدت الدراسة أن الحزب الشيوعي خالل فترة الستينات كان كثير االخطاء 

والتناحرات مما ساعد على اضعاف نشاطه السياسي وكيانه التنظيمي مما افقده القدرة 

تكن راغبة  أن القوى السياسية األخرى لم فضال عنعلى التاثير في الساحة السياسية ، 

بوصوله إلى دفة الحكم ، كما أن الثقافة العامة للجماهير كانت تنظر إلى الحزب الشيوعي 

بانه إذا وصل إلى الحكم سيتنكر لعاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم الدينية باإلضافة إلى الفتاوي 

الدينية التي صدرت من النجف االشرف والتي كان لها االثر الكبير في فشل الحزب 

 . يوعي من الوصول إلى دفة الحكم الش

    إما موقف األحزاب السياسية من القضية الكردية فقد أوضحت الدراسة بان موقف 

 تبعا لتطورات القضية الكردية ، إال أن معظم األحزاب متباينةاألحزاب السياسية كانت 

 ودعت السياسية العراقية رفضت دعوات االنفصال التي تطلقها بعض الفصائل الكردية

كما أوضحت الدراسة موقف األحزاب السياسية من بيان . إلى االخوة العربية الكردية 

 الذي اعلن فيه وقف القتال في شمال العراق وحل القضية الكردية 1966 حزيران 29

 . بشكل يحقق طموحات االكراد القومية 
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في العراق      في خصوص قضية الكويت كشفت الدراسة أن اغلب األحزاب السياسية 

عارضت اسلوب مطالبة عبد الكريم قاسم بضم الكويت ، تلك الدعوى التي لم تحصل 

 .    على التاييد العربي والدولي مما ساعد على خلق حاجز بين القوى السياسية والحكومة 
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 )1(وثيقة رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2004 تموز 14 ، 52جريدة طريق الشعب ، العدد 
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 )2(وثيقة رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . 1960 آانون األول 24 في 15359آتاب مديرية االمن العامة 
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 )3(وثيقة رقم 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  73 ـ 72المنحرفون من الحرس القومي في المد الشعوبي ، ص
 



‐ 309 ‐ 
 

 )4(م وثيقة رق

 صادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة) 1(بيان رقم 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 ايها الشعب العراقي العظيم 

 ايها المواطنون ، يا أبناء العروبة واالسالم 

   أن ما قام به العابثون الشعوبيون وسفاحوا الحرس القومي من اعتداء على الحريات وانتهاك 

 / 11 / 13نون واضرار عام للدولة والشعب واالمة واخرها التمرد المسلح يوم للحرمات ومخالفة للقا

 أصبح امر ال يطاق ويندى له الجبين بل واصبحت الحالة تنذر بالخطر الجسيم على مستقبل 1963

هذا الشعب الذي هو جزء ال يتجزا من امته العربية فتحملنا ما تحملناه صبرا على المكاره وااليام ، 

الراقة الدماء وحفظا لوحدة الشعب النبيل تيمنا بقوله تعالى ـ ادفع بالتي هي احسن ـ ولكننا وتجنبا 

كلما زدنا صبرا وايمانا ازداد هؤالء العابثون الشعوبيون واقزام الحرس الالقومي تعنتا واستكبارا 

واه المسلحة وظنوا إنهم مانعتهم حصونهم ، فبلغ السيل الزبى بل قد تجاوزه فنادى الشعب جيشه وق

فلبى نداءه وتالحمت القوى الخيرة النقاذ هذا الشعب العزيز من عبث العابثين وخيانة الخائنين من 

 : الشعوبيين واالنتهازيين وعليه فقد قرر المجلس لقيادة الثورة بعد االتكال على اهللا ما يلي 

 . نية تلبية انقاذ الشعب وتنفيذ طلبات الجيش والقوات المسلحة الوط: أوال 

انتخاب رئيس الجمهورية المشير الركن عبد السالم محمد عارف رئيسا للمجلس الوطني لقيادة : ثانيا 

 . الثورة 

تعيين رئيس الجمهورية المشير الركن عبد السالم محمد عارف قائدا عاما للقوات المسلحة : ثالثا 

 . وممارسة كافة الصالحات المخولة له 

 الركن حردان عبد الغفار بمنصب العام للقوات المسلحة الوطنية باإلضافة تعيين زعيم الجو: رابعا 

 . إلى منصبه 

منح رئيس الجمهورية المشير الركن عبد السالم محمد عارف صالحيات استثنائية تتضمن : خامسا 

 1963لسنة ) 9(جميع الصالحيات المخول بها المجلس الوطني لقيادة الثورة بموجب القانون رقم 

 . يالته لمدة عام تتمدد تلقائيا كلما تطلب األمر ذلك أو تبرير منه وتعد

حل الحرس القومي قيادة ومقرات وافراد والغاء كافة القوانين واالنظمة والتعليمات واالوامر : سادسا 

 . الصادرة بخصوصه 

 1382 رمضان14 (1963 شباط 8حل المجلس الوطني لقيادة الثورة المتشكل صبيحة يوم : سابعا 

 : وتكوينه على الوجه التالي ) هـ

 أ ـ رئيس الجمهورية ـ رئيسا 



‐ 310 ‐ 
 

 ب ـ االعضاء 

 القائد العام للقوات المسلحة 

 نائب رئيس الجمهورية 

 رئيس الوزراء 

 نائب القائد العام للقوات المسلحة 

 رئيس اركان الجيش 

 معاونوا رئيس اركان الجيش 

 قادة الفرق 

 قائد القوة الجوية 

  العسكري العام الحاكم

 الضباط الذي يقرر انتخابهم في المجلس 

ج ـ يعين المجلس سكرتيرا ويجوز أن يكون من أعضاء المجلس أو من خارجه ويحق للرئيس 

 . تخويله التوقيع على البيانات واالوامر الصادرة في المجلس بعد اطالع الرئيس 

تشاريا يختارهم من المواطنين ذوي يشكل المجلس الوطني مجلسا اس: د ـ المجلس االستشاري 

 . السمعة الطيبة والسيرة الحسنة والكفاءة وكذا من ذوي الخبرة والفن واالختصاص 

 1963 / 11 / 13هـ ـ اتخاذ االجراءات القانونية والفورية بحق المتمردين والمسببين للتمرد يوم 

  . 1963شرين الثاني  ت18 الموافق 1382 رجب 2صدر في بغداد يوم االثنين المصادف . 

 

 

                                                                             التوقيع 

                                                                         المشير الركن

     عبد السالم محمد عارف                                                                

                                                                 رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة  

 

 

 

 

 ، 892 ؛ الوقائع العراقية ، العدد 1963 تشرين الثاني 26 ، 2جريدة الجمهورية ، بغداد ، العدد 

  . 1963 كانون األول 15
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 )5(وثيقة رقم 
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 1967 تموز 1 بيان حركة الثوريين العرب في القطر العراقي في 
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 )6(وثيقة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1968 تموز 14بيان حركة الثوريين العرب في القطر العراقي في 
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم 

 الوثائق 

 الوثائق الغير منشورة : اوال 

 )و. ك . د (أ ـ وثائق دار الكتب والوثائق في بغداد 

  23 / 22التجمعات االسالمية في العراق ، كلمة االخوان المسلمين ، رقم الملف  .1

  8 / 22الحزب العربي االشتراكي رقم الملف  .2

  681المظاهرات والقضايا السياسية رقم الملف  .3

  861لملف المجلس العرفي االول ، حامد علوان الجبوري ، رقم ا .4

  411 / 280ملفات مجلس السيادة ، رقم الملف  .5

  ، سفارة جمهورية العراق في واشنطن 224ملفات مجلس السيادة ، رقم الملف  .6

  66ملفات وزارة االرشاد ، رقم الملف  .7

 تشرين 3 اب و 29قرارات مجلس الوزراء العهد الجمهوري المنعقد بتاريخ  .8

   7 رقم الملف 1960االول 

 كانون االول 25جلس الوزراء ، العهد الجمهوري ، المنعقد بتاريخ قرارات م .9

  7 رقم الملف 1961

 )د. و . م (ب ـ ملفات وزارة الداخلية 

  18 / 22اضبارة النشاطات السياسية رقم  .1

 ، دائرة المفتش 27 / 16اضبارة النشاطات الكردية في االلوية الشمالية ، رقم  .2

 كانون 15 في 18/ س / يالى سري ، العدد االداري في لواء كركوك ولواء د

 .  ، الموضوع نشاط المواطنين االكراد 1947الثاني 
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 ، شعبة الحركات 101 / 14 / 63اضبارة المال مصطفى البارزاني ، رقم  .3

  . 1961 شباط 13 في 886واالستخبارات سري وشخصي للغاية ، العدد 

 مقر الحاكم العسكري ، سري ، اضبارة المال مصطفى البارزاني ، وزارة الدفاع ، .4

  . 1961 كانون االول 26 في 2004/ العدد 

/ اضبارة المال مصطفى البارزاني ، وزارة الدفاع ، مقر الحاكم العسكري ، العدد  .5

  . 1963 كانون الثاني 20 في 127

  . 32 / 22 رقم الملف 1967 تموز 1بيان حركة الثوريين العرب في  .6

  . 32 / 22 رقم الملف 1968 تموز 14رب في بيان حركة الثوريين الع .7

س / شرطة العراق ، مديرية التحقيقات الجنائية المركزية سري للغاية ، العدد  .8

  . 1947 نيسان 22 في 1027/ خ 

 سابقا) ح. ث . ل (ج ـ وثائق لجنة تاريخ الحزب 

 من قبل اللجنة العليا لمؤتمر 1966البيان المشترك للجبهة القومية عام  .1

وميين االشتراكيين والجنة المركزية للحزب االشتراكي حول المفاوضات الق

  8 / 22ع . ط . ق / رقم الملف . وازمة النفط 

رقم الملف  . 1968 تموز 28بيان القيادة القطرية لحزب البعث الذي صدر في  .2

22 / 13 .  

  . 32 / 22الجبهة القومية ، رقم الملف  .3

  . 156  /22التجمع القومي ، رقم الملف  .4

  شباط 10 في 1279/ تقارير امنية خاصة ، كتاب مديرية االمن العامة العدد  .5

 وكتاب 1960 كانون االول 21 في 15359 ، وكتاب مديرية امن بغداد 1960

 تشرين 26 في 548 / 28 / 21/ مديرية شرطة الكرخ القلم السري العدد 

  . 24 رقم الملف 1965الثاني 
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لى رئيس الجمهورية ، مطبوعة غير منشورة بسبع رسالة كامل الجادرجي إ .6

  8 / 22رقم الملف  . 1966صفحات 

 حزيران 29كامل الجادرجي ، رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ، حول بيان  .7

  . 9 / 22 ، رقم الملف 1966 تموز 10 في 1966

 ، رقم 1966 كانون االول 12 في 15227مديرية االمن العامة ، رقم الكتاب  .8

  . 6 / 22 الملف

 ، رقم الملف 1968 نيسان 28 في 6849مديرية االمن العامة ، رقم الكتاب  .9

22 / 54 .  

رقم  . 1960 كانون االول 21 في 15359مديرية االمن العامة ، رقم الكتاب . 10

  . 24الملف 

 الوثائق المنشورة : ثانيا 

  ـ العربية 1

 أ ـ المطبوعات الحكومية 

ادئ الثورة في خطب الزعيم عبد الكريم قاسم ، االجزاء عبد الكريم قاسم ، مب .1

  . 1959االول والثاني والثالث والسابع ، بغداد ، 

وزارة الثقافة واالرشاد ، الكويت القضاء العراقي السليب ، سلسلة الثقافة  .2

  . 1961، مطبعة الرواد ، بغداد ، ) 31(الشعبية 

  . 1962 الحياة ، دمشق ، وزارة الخارجية ، بين العراق والكويت ، دار .3

 .1961وزارة الخارجية ، حقيقة الكويت ، الجزء الثاني ، مطبعة الرواد ، بغداد  .4

وزارة الخارجية ، وثائق الحدود العراقية الكويتية ، دار الشؤون القانونية  .5

 ) ت. ال . (والمعاهدات بغداد 
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بعة الحكومة بغداد وزارة العدل ، مجموعة القوانين واالنظمة ، القسم االول ، مط .6

 ،1965 .  

 . ب ـ وثائق ومنشورات االحزاب السياسية 

  . 1957 اذار 9بيان جبهة االتحاد الوطني في  .1

تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في اجتماعها الذي عقد في اواسط  .2

  . 1959تموز 

مر القطري الثامن ، بغداد ، حزب البعث العربي االشتراكي ، التقرير السياسي للمؤت .3

1974 .  

مالحظات الرفيق علي صالح السعدي أمام المؤتمر (حزب البعث العربي االشتراكي ،  .4

  . 1974، سورية ، ) القطري السوري االستثنائي

حزب البعث العربي االشتراكي ، نضال البعث ، االجزاء الخامس والسابع ، الطبعة  .5

  . 1976 بيروت ، الثالثة ، دار الطليعة ،

حزب االتحاد الدستوري ، المنهاج االساسي والنظام الداخلي ، شركة التجارة  .6

  . 1949والطباعة المحدودة ، بغداد ، 

حزب التحرير ، نظرة حزب التحرير في السياسة الداخلية والخارجية ، بغداد ،  .7

1960 .  

ادي للجنة المركزية المنعقد في الحزب الشيوعي العراقي ، تقرير االجتماع االعتي .8

  . 1961تشرين الثاني 

  . 1960الحزب الشيوعي العراقي ، الميثاق الوطني والنظام الداخلي ، بغداد ،  .9
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الحزب العربي االشتراكي ، المنهاج االساسي العربي االشتراكي ـ العراق ، بغداد  .10

 ) . ت. ال (، 

من منشورات ) ق الحزب الوطني التقدميلماذا انبث(الحزب الوطني التقدمي  .11

  . 1960اوطنيين التقدميين في المصارف والبنوك ، بغداد ، 

الحزب الوطني الديمقراطي ، رسالة الحزب وحقيقة الخالف في اوساطه ، بغداد ،  .12

1960 .  

المكتب الثقافي القومي ، حول المؤتمرات القطرية للحزب في القطر العراقي ،  .13

  . 1976 بغداد ،

 تموز 30، ) تعميم خاص باالعضاء(المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي  .14

1959 .  

 تموز اهدافها وانحراف الحكم عنها ، 14منشورات شباب االستقالل ، ثورة  .15

1960 .  

  . 1960منهاج الحزب االسالمي ، المطبعة االسالمية ، بغداد ،  .16

  . 1960تقدمي ونظامه الداخلي ، مطبعة عالء ، بغداد ، منهاج الحزب الوطني ال .17

  . 1951ميثاق الجبهة الشعبية المتحدة ونظامها الداخلي ، بغداد ،  .18

  ـ االمريكية 2

1. F . R . U . S . 1950 – 1960 . vol , v11 subject , (recognition of 
new Iraq government) memo from the Assistant secretary of 
state for near fast ern south Asian and African Affairs (rountree) 
to secretary Dulles Washington , July 23 , 1959 .  
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2. F . R . U . S , 1961 – 1962 , vol , XVII , Tel from the D , S to the 
Embassy in Iraq to , Washington . June , 22 , 1962 .  

3. F . R . U . S , 1962 – 1963 , vol , XVIII men . from strong to 
toblat Washington , September , 11 , 1962 .          

 المصادر العربية والمعربة : ثالثا 

ابراهيم الجبوري ، النشاط السياسي المشترك لحزب االستقالل والوطني  .1

 ) ت. ال ( ، بغداد 1959 ـ 1952الديمقراطي في العراق 

هيم خليل احمد وجعفر عباس حميدي ، تاريخ العراق المعاصر ، الموصل ، ابرا .2

1989 .  

  . 1969 تموز ، بيروت 14ابراهيم كبه ، هذا هو طريق  .3

ابو سالم ، الحزب الشيوعي وانتهازيته في الحركة الوطنية ، الطبعة االولى ،  .4

  . 1981بيروت ، 

اعية في الفكر االسالمي احسان عبد المنعم سماره ، مفهوم العدالة االجتم .5

  . 1991المعاصر ، الطبعة الثانية ، دار النهضة االسالمية ، بيروت 

احمد حسن شوربجي ، االمام الشهيد حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر للهجرة  .6

، تقديم مصطفى مشهور ، الطبعة الثانية ، دار الدعوة للطبع والنشر ، 

  . 1999االسكندرية ، 

  . 1961، ) ت. ال (، ! أم غروب ؟ .. غرب احمد فوزي ،  .7

 . 1961ـــــ ، قاسم واالكراد ، خناجر وجبال ، الطبعة االولى ، القاهرة ،  .8

  . 1963ـــــ ، قاسم والنفط لهو في لهب ، الطبعة االولى ، القاهرة ،  .9

  . 1973ادمون غريب ، الحركة القومية الكردية ، بيروت ،  .10
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، بينروز ، العراق دراسة في عالقاته الخارجية وتطوراته اديث وائي ، ايف  .11

ترجمة عبد المجيب حبيب القيسي ، الجزء االول ، ) 1975 ـ 1915(الداخلية 

  . 1989بيروت ، 

 ، الطبعة 1952 ـ 1941اسماعيل احمد ياغي ، تطور الحركة الوطنية   .12

   .1979االولى ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 

د عالي الكيالني ، دراسة في تطور الحركة الوطنية، ـــــ ، حركة رشي  .13

  .1974الطبعة االولى ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، 

 تموز وتاسيس الجمهورية العراقية ، لندن ، 14اسماعيل العارف ، اسرار   .14

1986.  

امين سامي الغمراوي ، قصة االكراد في شمال العراق ، الطبعة االولى ، دار   .15

  . 1967هضة ، القاهرة الن

 عاما من العواصف ـ ما رايته قلته ، الطبعة الثانية ، 50امين هويدي ،   .16

  . 1974القاهرة ، 

  . 1959انعام الجندي ، إلى اين يسير الشيوعيون ، بيروت ،   .17

 ـ 1958اوريل دان ، العراق في عهد عبد الكريم قاسم ـ تاريخ سياسي ،   .18

  . 1989 المحامي ، السويد ،  ، ترجمة جرجيس فتح اهللا1963

باسل الكبيسي ، حركة القوميين العرب ، تعريب نادره الخضري الكبيسي ،   .19

  . 1985الطبعة الرابعة ، بيروت ، 

بهاء الدين نوري ، مذكرات ، مطبعة جامعة صالح الدين ، كردستان العراق ،   .20

1995 .  
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الخوان المسلمين ـ توفيق يوسف الراعي ، الفكر السياسي المعاصر عند ا  .21

دراسة تحليلية ميدانية ، الطبعة االولى ، مكتبة المنار االسالمي ، الكويت ، 

2001 .  

ثمينة ناجي يوسف ونزار خالد ، سالم عادل ، سيرة مناضل ، الجزء االول ،   .22

  . 2001الطبعة االولى ، دمشق ، 

جالها حتى  تموز ، اسرارها ، احداثها ، ر14جاسم كاظم العزاوي ، ثورة   .23

  . 1990نهاية عبد الكريم قاسم ، بغداد ، 

جاسم مخلص المحامي ، مذكرات الطبقجلي وذكريات جاسم مخلص ، المكتبة   .24

 ) . ت. ال (العصرية ، بيروت ، 

جرجيس فتح اهللا المحامي ، العراق في عهد عبد الكريم قاسم ـ أراء وخواطر   .25

طباعة والنشر ، السويد ، ، الجزء الثاني ، دار نيز لل) 1988 ـ 1958(

1989 .  

 ، 1953 ـ 1941جعفر عباس حميدي ، التطورات السياسية في العراق   .26

  . 1976مطبعة النعمان ، النجف االشرف ، 

 ـ 1953ـــــــ ، التطورات واالتجاهات السياسية الداخلية في العراق   .27

  . 1980 ، الطبعة االولى ، بغداد ، 1958

تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ـــــــ  واخرون ،   .28

، االجزاء السادس والثامن والتاسع والعاشر ، الطبعة ) 1968 ـ 1958(

  . 2004االولى ، بيت الحكمة ، بغداد ، 

ـــــــ وعبد الرحمن العزاوي ، كويت النضال ـ النضال في سبيل   .29

  . 1990الوحدة ، بغداد ، 

  . 1970الحركة القومية الكردية ، بغداد ، جالل الطالباني ، كردستان و  .30
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جواد كاظم البيضاني ، موقف االحزاب السياسية في العراق من القضية   .31

  . 2004 ، دار العباد للطباعة ، بغداد ، 1968 ـ 1958الكردية 

  . 2003جواد هاشم ، مذكرات وزير عراقي ، دار الساقي ، بيروت ،   .32

في الشؤون العالمية ، ترجمة جعفر جورج لنشوفسكي ، الشرق االوسط   .33

  . 1965الخياط ، الجزء الثاني ، القاهرة ، 

حازم جواد ، مذكرات الرجل الذي قاد البعث العراقي إلى السلطة في عام   .34

  . 2004، ) م. ال ( ، 1963

حامد البياتي ، االنقالب الدامي ـ الخفايا الداخلية ومواقف الدول االقليمية   .35

 شباط في العراق في الوثائق السرية 8لغربية في انقالب ودور الخابرات ا

  . 2000البريطانية ، الطبعة الثانية ، لندن ، 

ـــــ ، شيعة العراق بين الطائفية والشبهات في الوثائق السرية   .36

  . 1997 ، الطبعة االولى ، لندن ، 1966 ـ 1963البريطانية 

ق االوسط ، مكتبة مدبولي ، حامد محمود عباس ، المشكلة الكردية في الشر  .37

  . 1992القاهرة ، 

 تموز ـ مدارات االخوة االعداء ، الطبعة 14حامد مصطفى مقصود ، ثورة   .38

  . 2002االولى ، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر ، كردستان ، 

حسن العطار ، الوطن العربي ـ دراسة مركزة لتطوراته السياسية الحديثة ،   .39

  . 1966بغداد ، 

سن السعيد ، نواظير الغرب ـ صفحات من ملف عالقة اللعبة الدولية مع ح  .40

  . 1992 ، الطبعة االولى ، بيروت ، 1968 ـ 1948البعث العراقي 

  . 1993حسن العلوي ، دولة االستعارة القومية ، دار الزوراء ، لندن ،   .41
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فة  ، دار الثقا1990 ـ 1914ــــ ، الشيعة والدولة القومية في العراق   .42

  . 2003للطباعة ، ايران ، 

ــــ ، عبد الكريم قاسم ، رؤية بعد العشرين ، منشورات دار الزوراء ،   .43

  . 1983لندن ، 

حسن علي االبراهيمي ، الكويت ، دراسة سياسية ، دار النهار ، بيروت   .44

1972 .  

حسن لطيف الزبيدي ، موسوعة االحزاب العراقية ، مؤسسة العارف   .45

  . 2007يروت ، للمطبوعات ، ب

حسين بن محمد بن علي بن جابر ، الطريق إلى جماعة المسلمين ، الطبعة   .46

  . 1987الثانية ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، المنصورة ، 

حنا بطاطو ، العراق ، الحزب الشيوعي ، ترجمة عفيف البزاز ، الكتاب الثاني   .47

  . 2005، طهران ، 

والبعثيون والضباط األحرار ، ترجمة عفيف ـــــ ، العراق ، الشيوعيون   .48

  . 2006البزاز ، الكتاب الثالث ، الطبعة االولى ، طهران ، 

 1951خالد حسن جمعة ال قزان ، حزب الجبهة الشعبية المتحدة في العراق   .49

  . 1990 ، دراسة تاريخية ، بغداد ، 1954ـ 

مع حزب البعث ، خالد علي الصالح ، على طريق النوايا الطيبة ـ تجربتي   .50

  . 2000لندن ، 

خليل ابراهيم حسين ، الصراع بين عبد الكريم قاسم والشيوعيون ورفعت   .51

 14الحاج سري والقوميين ، الموقف في بغداد عند اعالن الثورة ، موسوعة 

  . 1988، بغداد ، ) 2(تموز 
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ـــــ ، الصراع بين عبد الكريم قاسم وحلفائهم وناظم الطبقجلي   .52

ين ، موقف الفرقة الثانية عند اعالن الثورة في كركوك ، اربيل ، عقرة والقومي

  . 1988، بغداد ، ) 3( تموز 14، موسوعة 

 1989، بغداد ، ) 5( تموز 14ــــ ، سقوط عبد الكريم قاسم ، موسوعة   .53

 . 

دانا ادمز شمدت ، رحلة إلى رجال شجعان في كردستان ، ترجمة جرجيس فتح   .54

  . 1972نشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، اهللا المحامي ، م

  . 1976رفائيل بطي ، الموسوعة الصحفية العراقية ، بغداد ،   .55

 ـ 1919راهي مسعود العامري ، مسعود محمد ودوره السياسي في العراق   .56

  . 2008 ، بغداد ، 1986

   .1974رياض طه ، قصة الوحدة واالنفصال ، دار االفاق الجديدة ، بيروت ،   .57

 ) . ت. ال (زكي خيري ، صدى السنين في ذاكرة شيوعي مخضرم ، لندن   .58

سامي عبد الحافظ القيسي ، ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية ،   .59

  . 1976الجزء الثاني ، الطبعة االولى ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

 ، 1958 ـ 1920سعاد خيري ، تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق   .60

  . 1974الجزء االول ، الطبعة االولى ، بغداد ، 

 1990, لندن  , 1970 – 1958العراق والمسألة الكردية ,  سعد ناجي جواد  .61

. 

سعيد خديدة علو ، العالقات العراقية ـ االيرانية واثرها في القضية الكردية ـ   .62

 ) . ت. ال (، ) م. ال ( ، 1963 شباط 8 ـ 1958 تموز 14

دل ، سياسة الحزب الشيوعي العراقي حول قضايا الوضع الراهن ، سالم عا  .63

 ) . ت. ال (الطبعة الثانية ، بغداد ، 
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 سمير عبد الكريم ، اضواء على الحركة الشيوعية في العراق ، الجزء الثاني  .64

 ) . ت. ال ( ، الطبعة الثانية ، دار المرصاد ، بيروت ، والثالث والرابع

حزب البعث العربي االشتراكي ـ المرحلة الصعبة شبلي العيسمي ، تاريخ   .65

  . 1973 ، الجزء الثالث ، الطبعة االولى ، بيروت ، 1968 ـ 1958

  . 1971ــــــ ، ملحق محاضرات من تاريخ الحزب ، بغداد ،   .66

شلومونكريمون ، الموساد في العراق ودول الجوار ، انهيار االمال االسرائيلية   .67

  .  1997عقيلي ، الطبعة االولى ، دار الجيل ، عمان ، والكردية ، ترجمة بدر 

 1968 ـ 1960صبحي عبد الحميد ، مذكرات ، العراق في سنوات الستينات   .68

  . 2010، الطبعة االولى ، دار بابل للدراسات واالعالم ، بغداد ، 

صالح الخرسان ، التيارات السياسية في كردستان العراق ـ قراءة في ملفات   .69

، مؤسسة البالغ ، ) 2001 ـ 1946( واالحزاب الكردية في العراق الحركات

  . 2001بيروت ، 

  . 1999ـــــ ، حزب الدعوة االسالمية ، حقائق ووثائق ، دمشق ،   .70

ـــــ ، صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق ، بيروت ،   .71

1993 .  

، ) كة الماركسيةالحر(ـــــ ، صفحات من تاريخ العراق السياسي الحديث   .72

  . 1990الجزء االول ، بيروت ، 

صالح سعد اهللا ، المسالة الكردية في العراق ، الطبعة الثانية ، دار المثنى ،   .73

 ) . ت. ال (بغداد ، 

طالب مشتاق ، اوراق ايامي ، مذكرات سفير عراقي في تركيا ، الجزء الثاني   .74

 ) . ت. ال (، دار الكاتب العربي ، بيروت ، 
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 الهاشمي ، مذكرات طه الهاشمي ، نشر خلدون ساطع الحصري ، الطبعة طه  .75

  . 1967االولى ، دار الطليعة ، بيروت ، 

عادل تقي البلداوي ، التكوين االجتماعي لالحزاب والجمعيات السياسية في   .76

  . 1977 ، بغداد ، 1958 ـ 1908العراق 

 الجمهوري االول ، ــــــ ، الحزب الوطني التقدمي في العراق في العهد  .77

 ) . ت. ال (شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 

عادل رؤوف ، حزب الدعوة االسالمية ـ المسيرة والفكر الحركي ، الطبعة   .78

  . 1999االولى ، مركز الدراسات الستراتيجية والبحوث ، بيروت ، 

ية  التجربة الفكر1958 ـ 1946عبد اهللا الجيزاني ، حزب االستقالل العراقي   .79

  . 1994والممارسة السياسية ، الطبعة االولى ، دمشق ، 

 ، دار 1958 ـ 1946عبد االمير هادي العكام ، تاريخ حزب االستقالل   .80

  . 1980الحرية للطباعة ، بغداد ، 

عبد الجبار حسن الجبوري ، االحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي   .81

  . 1977 ، بغداد ، 1958 ـ 1908

 ـ 1921 الجبار عبد مصطفى ، تجربة العمل الجبهوي في العراق عبد  .82

  . 1978 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1958

عبد الرحمن البزاز ، محاضرات عن العراق من االحتالل وحتى االستقالل ،   .83

  . 1954الطبعة االولى ، القاهرة ، 

اقتصادية ، ترجمة عبد الرحمن قاسملو ، كردستان واالكراد ، دراسة سياسية   .84

  . 1969ثابت منصور ، دار الروائع ، بيروت ، 

عبد الرزاق الحسني ، احداث عاصرتها ، الجزء االول ، وزارة الثقافة   .85

  . 1992واالعالم ، بغداد ، 
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 ، الطبعة 1958 ـ 1918ــــــ ، تاريخ االحزاب السياسية في العراق   .86

  . 1983الثانية ، بيروت ، 

خ العراق السياسي الحديث ، االجزاء الثاني والثالث ، ــــــ ، تاري  .87

  . 2008الطبعة السابعة ، لبنان ، 

ــــــ ، تاريخ الوزارات العراقية ، االجزاء الثاني والسابع والثامن ،   .88

  . 1978مطبعة دار الكتب ، بيروت ، 

ــــــ ، العراق في ظل المعاهدات ، الطبعة الثانية ، مطبعة الوفاق ،   .89

  . 1958دا ، صي

عبد الرزاق عبد الدراجي ، جعفر ابو التمن ودوره في الحركة الوطنية في   .90

 ) . ت. ال (العراق ، الطبعة االولى ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 

عبد الرزاق محمد اسود ، موسوعة العراق السياسية ، المجلد السادس ،   .91

  . 1986الطبعة االولى ، بيروت ، 

طاهر شريف ، تاريخ الحزب الثوري الكردستاني ، منشورات عبد الستار   .92

  . 1978شورش شكير ، الطبعة الثانية ، بغداد ، 

 ـ 1908ـــــ ، الجمعيات والمنظمات واالحزاب الكردية في نصف قرن   .93

  . 1989 ، بغداد ، 1958

  . 1992عبد السالم علي ، صفحات من نضال صالح اليوسفي ، اربيل ،   .94

 ، 1958 ـ 1926ح علي البوتاني ، الحياة الحزبية في الموصل عبد الفتا  .95

  . 2003الطبعة االولى ، مطبعة وزارة التربية ، اربيل ، 

 تموز 14ــــــ ، العراق دراسة في التطورات السياسية الداخلية   .96

  . 2006 ، دار الزمان ، بغداد ، 1963 شباط 8 ـ 1958

  . 1989ان ، الدار العربية ، بغداد ، عبد القادر البراك ، ذكريات ايام زم  .97



‐ 328 ‐ 
 

عبد الكريم حسون الجار اهللا ، تصدع البشرية من خالل ويالت االستبداد   .98

  . 1969والعبودية ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 

عبد الكريم االزري ، مشكلة الحكم في العراق من فيصل إلى صدام ، بغداد ،   .99

1991 .  

 ـ 1958(ة وتجربة السلطة في العراق عبد الكريم فرحان ، حصاد ثور  .100

  . 1996، الطبعة الثانية ، دار البراق ، لندن ، ) 1968

 ، 1963 ـ 1944عبد المناف شكر جاسم ، العالقات العراقية السوفيتية  .100

  . 1980الطبعة االولى ، مطبعة الحكم المحلي ، بغداد ، 

 ) ت. ال (سية ، لندن ، عدنان الباجه جي ، مزاحم الباجه جي سيرة سيا .101

 ـ نشاطه السياسي ودوره الثقافي ن سامي نذير ، عبد الجبار الجومردعدنا .102

  . 1991، بغداد ، 

عزيز الحاج ، القضية الكردية في العراق ، النشأة واالفاق ، المؤسسة  .103

  . 1994العربية للدراسات والنشر ، بيروت 

اريخ الحركة الشيوعية في العراق ــــــ ، مع االعوام ، صفحات من ت  .104

  . 1981 ، بيروت ، 1969 ـ 1958بين 

ــــــ ، شهادة للتاريخ ـ اوراق في السيرة الذاتية والسياسية ،   .105

  . 2002مؤسسة الرافد للنشر ، باريس ، 

عزيز سباهي ، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي ، الجزء الثاني ، منشورات   .106

  . 2003الثقافة الجديدة ، دمشق ، 

عزيز الشيخ ، جبهة االتحاد الوطني والمهام التاريخية الملقاة على عاتقها   .107

  . 1959في الظرف الراهن ، مكتبة النور ، بغداد ، 



‐ 329 ‐ 
 

 ، 1978 ـ 1968عصام الخفاجي ، الدولة والتطور الراسمالي في العراق   .108

  . 1983الطبعة االولى ، القاهرة ، 

العراق الجمهوري ، دار الحوراء للطباعة عالء جاسم محمد الحربي ، رجال   .109

  . 2005والنشر ، بغداد ، 

 في العراق ـ الصراعات والتحوالت ، 1963 شباط 8علي خيون ، ثورة   .110

  . 1990دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 

 في العراق ، 1963 رمضان 14ــــــ ، دبابات رمضان ، ثورة   .111

  . 1988 بغداد ، الطبعة االولى ، دار الشؤون الثقافية ،

علي الشمراني ، صراع االضداد ـ المعارضة العراقية بعد حرب الخليج   .112

  . 2003العربي ، دار الحكمة ، لندن ، 

علي صالح السعدي ، ازمة حزب البعث العربي االشتراكي من خالل تجربته   .113

  . 1963في العراق ، بغداد ، 

كة حسن سريع وقطار علي كريم سعيد ، العراق البيرية المسلحة ـ حر  .114

  . 2003 ، دار البراق ، لندن ، 1963الموت 

 من حوار المفاهيم إلى حوار الدم ، 1963 شباط 8ــــــ ، عراق   .115

  . 1999مراجعات في ذاكرة طالب شبيب ، بيروت ، 

علي كمال عبد الرحمن ، مذكرات ، تقديم وتحقيق جمال بابان ، بغداد ،   .116

2001 .  

 1957ت الجمر ـ مسيرة الحركة االسالمية في العراق علي المؤمن ، سنوا  .117

  . 1993 ، الطبعة االولى ، دار السيرة ، لندن ، 1986ـ 

  . 1969فائق بطي ، صحافة العراق ، بغداد ،   .118



‐ 330 ‐ 
 

فاضل البراك ، مصطفى البارزاني االسطورة والحقيقة ، دار الشؤون الثقافية   .119

  . 1989، بغداد ، 

 ، مطبعة 1958 ـ 1946ب الوطني الديمقراطي فاضل حسين ، تاريخ الحز  .120

  . 1963الشعب ، بغداد ، 

ـــــ ، سقوط النظام الملكي في العراق ، الطبعة االولى ، بيروت ،   .121

1974 .  

فاطمة صادق عباس السعدي ، صالح جبر ودوره السياسي في العراق حتى   .122

  . 2008 ، مطابع دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 1957عام 

اضل العاني ، محاكمة فهد زعيم الحركة الشيوعية السرية في العراق ، ف  .123

  . 1955بغداد ، 

 ، 1932 ـ 1921فاروق صالح العمر ، االحزاب السياسية في العراق   .124

  . 1978الطبعة االولى ، بغداد ، 

فتحي يكن ، منهجية الشهيد حسن البنا ومدارس االخوان المسلمين ، الطبعة   .125

  . 1998 الرسالة للطباعة والنشر ، بيروت ، االولى ، مؤسسة

فريتز غروبا ، رجال ومراكز قوى في بالد الشرق ، ترجمة فاروق الحريري   .126

  . 1979، مطبعة عصام ، بغداد ، 

فكرت نامق عبد الفتاح ، سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية   .127

  . 1989بغداد ،  ، الطبعة االولى ، دار الحرية للطباعة ، 1958 ـ 1953

 ، الطبعة 1937 ـ 1932فؤاد حسن الوكيل ، جماهة االهالي في العراق   .128

  . 1979االولى ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، 

فؤاد الركابي ، الحل االوحد ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ،   .129

1963 .  



‐ 331 ‐ 
 

 2005ابي ، بيروت ، كاظم حبيب ، االستبداد والقسوة في العراق ، دار الفار  .130

 . 

ـــــ ، لمحات من نضال حركة التحرر الوطني للشعب الكردي في   .131

 ) . ت. ال (كردستان العراق ، دار اراس للطباعة والنشر ، اربيل ، 

كامل الجادرجي ، مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني   .132

  . 1970الديمقراطي ، الطبعة االولى ، دار الطليعة ، بيروت ، 

كامل السامرائي ، المجموعة الدائمة للقوانين واالنظمة العراقية الموجودة   .133

  . 1961في عهد الثورة ، مطبعة الحكيم ، بغداد ، 

لطفي جعفر فرج ، عبد المحسن السعدون ودوره في تاريخ العراق السياسي   .134

  . 1988المعاصر ، مطبعة الخلود ، بغداد ، 

 والقوميات العنصرية في العراق ، بيروت ، لوقازودو ، المسالة الكردية  .135

1969 .  

لوكايز هيرزوير ، المانيا الهتلرية والمشرق العربي ، ترجمة احمد عبد   .136

  . 1971الرحيم مصطفى ، الطبعة االولى ، مطابع دار المعارض ، القاهرة ، 

 ، ترجمة سليم طه 1950 ـ 1900لونكريك ، تاريخ العراق الحديث   .137

  . 1988داد ، التكريني ، بغ

 في العراق ، دار الرشيد 1958 تموز 14ليث عبد الحسن الزبيدي ، ثورة   .138

  . 1979للنشر ، بغداد ، 

  . 1975ماجد عبد الرضا ، القضية الكردية في العراق ، بغداد ،   .139

 ـ 1960مارثادوكاس ، ازمة الكويت ـ العالقات الكويتية ـ العراقية   .140

  . 1973 ، دار النهار ، بيروت 1963



‐ 332 ‐ 
 

مالك سيف ، تجربتي مع الحزب الشيوعي ، منشورات فؤاد كرم ، بيروت ،   .141

1974 .  

  . 1957ـــــ ، كفاح األحرار ، بغداد ،   .142

القضية (مثنى امين قادر ، قضايا القومية واثرها على العالقات الدولية   .143

 ، مركز كردستان للدراسات االستراتيجية ، السليمانية ،) الكردية انموذجا

2003 .  

 في العالم العربي ، الدار المتحدة للنشر ، ة الفكريمجيد خدوري ، االتجاهات  .144

  . 1985بيروت ، 

  . 1985ـــــ ، العراق االشتراكي ، الطبعة االولى ، بيروت ،   .145

ــــــ ، العراق الجمهوري ، منشورات الشريف الرضي ، الطبعة   .146

 .  هـ 1376االولى ، ايران ، 

م الحكم في العراق ، ترجمة فيصل نجم الدين اطرقجي ، ـــ ، نظاــ  .147

  . 1946الطبعة االولى ، بغداد ، 

محمد احسان ، كوردستان ـ دوامة الحرب ، الطبعة الثانية ، دار ناراس   .148

  . 2001للطباعة ، اربيل ، 

  . 1962محمد امين دوغان ، الحقيقة كما رايتها في العراق ، بيروت ،   .149

م ، من نظرات جماعة العلماء ، المكتب االعالمي لجماعة محمد باقر الحكي  .150

 ) . ت. ال (، ) م. ال (العلماء المجاهدين في العراق ، 

محمد حديد ، مذكراتي ، الصراع من اجل الديمقراطية في العراق ، لندن ،   .151

1993 .  

محمد حسنين هيكل ، عبد الناصر والعالم ، دار المنار للنشر ، بيروت ،   .152

1970 .  



‐ 333 ‐ 
 

 في العراق ، دار الحرية 1958 تموز 14محمد حسين الزبيدي ، ثورة   .153

  . 1981للطباعة ، بغداد ، 

ـــــ ، العراقيون المنفيون إلى جزيرة هنجام ، الطبعة الثانية ، بغداد ،   .154

1989 .  

  . 1989ـــــ ، الملك غازي ومرافقوه ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،   .155

 1897(كامل الجادرجي ودوره في السياسة العراقية محمد عويد الدليمي ،   .156

  . 1999، بيروت ، ) 1968ـ 

محمد كاظم علي ، العراق في عهد عبد الكريم قاسم ـ دراسة في القوى   .157

 ، مطبعة اليقظة العربية ، 1963 ـ 1958السياسية والصراع االيديوجي 

1989 .  

 ، 1963 ـ 1958 محمد محسن الجابري ، الصراعات السياسية في العراق  .158

  . 2007دار المرتضى ، الطبعة االولى ، بغداد ، 

 ، الطبعة 1958 ـ 1918محمد مهدي كبه ، مذكراتي من صميم االحداث   .159

  . 1965االولى ، منشورات دار الطليعة ، بيروت ، 

محمود الدرة ، القضية الكردية والقومية العربية في معركة العراق ، الطبعة   .160

  . 1963لطليعة ، بيروت ، االولى ، دار ا

 . 1960 ، مطبعة النعمان ، النجف ، محمود العبطة ، الديمقراطية في العراق  .161

مسعود محمد ، رحلة حياتي ، ترجمة عبد اهللا محمد صالح ، السويد ،   .162

1992 .  

االيدلوجية والتاريخ (مصطفى دندشلي ، حزب البعث العربي االشتراكي   .163

جزء االول ، الطبعة االولى ، تعريب يوسف  ، ال1963 ـ 1940) السياسي

  . 1979، ) م. ال (جياعي ومصطفى دندشلي ، 



‐ 334 ‐ 
 

مظهر احمد ، كردستان في سنوات الحرب العالمية االولى ، المجمع كمال   .164

  . 1977العلمي الكردي ، بغداد ، 

  . 2002مكرم الطالباني ، حزب هيوا ، الطبعة االولى ، السليمانية ،   .165

ي ، البعث واالكراد ، الطبعة االولى ، دار المختار ، دمشق منذر الموصل  .166

2000 .  

مؤيد ابراهيم الونداوي ، العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية   .167

  . 1992 ، بغداد ، 1958 ـ 1944

ميشيل عفلق ، معركة المصير الواحد ، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ،   .168

1984 .  

 ـ 1958عبد الرحمن ، البارزاني في العهد الجمهوري االول  عارفميفان   .169

 مؤتمر الذكرى المئوية لميالد البارزاني الخالد ، الجزء االول ، اربيل 1961

 ،2003 .  

 ، الطبعة االولى 1943 ـ 1894ناجي شوكت ، سيرة وذكريات ثمانين عام   .170

  . 1967، مطبعة سليمان االعظمي ، بغداد ، 

سهرودي ، التاريخ لم يبدأ غدا ، حقائق واسرار عن ثورتي نجم الدين ال  .171

 في العراق ، الطبعة االولى ، شركة المعرفة ، 1958رشيد عالي الكيالني و 

  . 1989بغداد ، 

نجيب الصائغ ، من اوراق نجيب الصائغ في العهدين الملكي والجمهوري   .172

  . 1990 ، بغداد ، 1963 ـ 1947

ء في شمال العراق ، دار الجمهورية ، بغداد ، نعمان ماهر الكناني ، ضو  .173

1965 .  



‐ 335 ‐ 
 

نوري عبد الحميد العاني واخرون ، تاريخ الوزارات العراقية في العهد   .174

االجزاء االول والثاني والثالث والرابع ) 1968 ـ 1958(الجمهوري 

  . 2005والخامس ، الطبعة الثانية ، بيت الحكمة ،  بغداد ، 

حزاب السياسية في العراق السرية والعلنية ، الطبعة هادي حسن عليوي ، اال  .175

  . 2001االولى ، بيروت ، 

ـــــ ، دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراق في الحركة   .176

 ، مكتبة الشروق الجديد ، بغداد ، 1958 تموز 14الوطنية منذ تاسيسه حتى 

 ) .ت. ال (

  . 1975داد ، ـــــ ، المسالة الكردية والحكم الذاتي ، بغ  .177

  . 1964هادي خماس ، المنحرفون من الحرس القومي ، بغداد ،   .178

  . 1959هاشم البنا ، الحزب الشيوعي في الميزان ، بغداد ،   .179

هاني الفكيكي ، اوكار الهزيمة ـ تجربتي مع حزب البعث العربي االشتراكي   .180

 ) . ت. ال (، الطبعة الثالثة ، مطبعة مهر ، 

 تموز وعبد الكريم قاسم في الوثائق 14االعظمي ثورة وليد محمد سعيد   .181

  . 1989البريطانية ، بغداد ، 

دار , جمهورية مهاباد ترجمة جرجيس فتحاهللا المحامي ,  وليم ايكتلن األبن  .182

  .1972, بيروت , الطليعة 

 . المصادر االنكليزية : رابعا 

1. Dan aran , Jonn , u , s and soviet policy in the middle East 1957 
– 1960 new York fact on file 1974 .  

2. Edgar O  . Balance  , the Kurdish revolt (1960  ‐ 1970) London  , 
1973 



‐ 336 ‐ 
 

3. George  Kirlk  the middle  east  ,  1945  –  1950  ,  London  , New 
York , Toronto , 1954 .  

4. G . Solomon , the Kurdish National struggle  in Iraq , vol , 10 , 
march , 1967 .  

5. Humphrey  Trevelyan  ,  the  middle  east  in  revolution 
Macmillan , London , 1970 .  

6. Iraq official statement of poultice on internal Aral and foreign 
affairs , London , 1966 .  

 الرسائل واالطاريح الجامعية: خامسا 
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، طه الهاشمي ودوره العسكري والسياسي حتى عام  يحيى كاظم المعموري .12

، جامعة بغداد ) بن رشد( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية 1958

1989 .  

  الدكتوراه ب ـ اطاريح

بشار حسن يوسف ، الحركات االسالمية المعاصرة ـ دراسة تاريخية سياسية ،  .1

  . 2005اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية االداب ، جامعة الموصل ، 
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 ، اطروحة 1958 ـ 1948رياض رشيد ناجي ، الحركة الوطنية في العراق  .2

  . 1977دكتوراه ، جامعة عين شمس ، 

 الزبيدي ، سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه العراق سنان صادق حسين .3

 ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة بغداد 1963 ـ 1958

 ،2005 .  

 1968 ـ 1963علياء محمد حسين الزبيدي ، التطورات السياسية في العراق  .4

  . 2006عة بغداد ، ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية للبنات ، جام

 ، 1968 ـ 1958علي حمزه سلمان الحسناوي ، النظام السياسي في العراق  .5

دراسة تاريخية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية االداب ، جامعة الكوفة ، 

1998 .  

محمد كريم المشهداني ، عبد الرحمن البزاز ودوره الفكري والسياسي في  .6

ابن ( ، اطروحة دكتوراه ، كلية التربية 1968 تموز 17العراق حتى ثورة 

  . 1999، جامعة بغداد ، ) رشد
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 الصحف العراقية والعربية : سادسا 

 أ ـ الصحف العراقية 

 التاريخ  اسم الجريدة 

 االخبار

 االستقالل

 االشتراكي

 اإلنسانية

 االهالي 

 االمة

 اتحاد الشعب

 البالد

 البيان 

 التاخي 

 التضامن

 الثورة

 الثورة العربية

 الجماهير

 الجمهورية

 الجهاد

 الحرية 

 الراي العام

 راية العرب

 الزمان

 صوت األحرار

1961 
1960 
1966 
1959 
1951 ، 1959 ، 1960 ، 1961 ، 1963 
1952 
1959 ، 1960 ، 1965 

1959 ، 1961 ، 1963  

1960 ، 1961 ، 1962 
1967 
1963 
1958 ، 1960 ، 1961 ، 1992  
1966 
1963 
1963 ، 1966 
1963 
1960 
1946 
2005 
1958 ، 1960 ، 1961 
1960 
1961 ، 1964 ، 1968 ، 2004  

 التاريخ
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 طريق الشعب

 اسم الجريدة  

 العرب

 العهد

 الفجر الجديد

 الفكر الجديد

 الفيحاء

 لواء االستقالل

 المبدأ

 المواطن

 الوحدة

 وعي الطليعة

 الوقائع

 اليقظة

1963 ، 1966 ، 1967  
1962 
1963 
1977 
1960 
1948 
1960 
1963 
1962 
1964 
1954 ، 1958 ، 1959 ، 1960 ، 1963 ، 1964  
1954 

 ب ـ الصحف العربية

 التاريخ  اسم الجريدة 

 االخبار اللبنانية

 الحياة اللبنانية

 العمل اللبنانية

 المنار اللبنانية

1965 
1967 
1966 
1964 
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 المجالت العراقية والعربية : سابعا 

 مجالت العراقية أ ـ ال

 التاريخ  اسم المجلة 

 االضواء

 الف باء

 الثقافة الجديدة 

 الحرس القومي

 الحرية 

 العهد

1960 
1978 
1960 ، 1969 ، 1995 
1963 
1963 
1966 

 

 ب ـ المجالت العربية 

 التاريخ  اسم المجلة 

 الحرية البيروتية

 المستقبل العربي البيروتية

1966 
1999 

 

 ت والبحوث المنشورةالمقاال: ثامنا 

 ، 1963 ـ 1935ثابت حبيب العاني ، الحزب الشيوعي والقوات المسلحة  .1

  . 1995 ، 266مجلة الثقافة الجديدة ، العدد 

ــــــ ، يوم تحققت وحدة الشعب وقواه الوطنية ، جريدة الفكر الجديد ،  .2

  . 1977 اذار 15 ، 230بغداد ، العدد 
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الحزبي في العراق ، جريدة االهالي ، بغداد ، خيري العمري ، تطور التشريع  .3

  . 1960 شباط 16 ، 232العدد 

 26 ، 2زكي خيري ، بذور الشيوعية كيف تنبت ، جريدة اتحاد الشعب ، العدد  .4

  . 1960كانون الثاني ، 

زياد ابو عمرو ، االحزاب السياسية الفلسطينية بين الديمقراطية والتعددية ،  .5

  . 1995 ، شباط 192بيروت ، العدد مجلة المستقبل العربي 

عامر عبد اهللا ، حين كانت الثورة تطرق على االبواب ، جريدة اتحاد الشعب ،  .6

  . 1974 تموز 14 ، 249بغداد ، العدد 
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بسم اهللا الرمحن 
 الرحيم

وقدموا ألنفسكم (
واتقوا اهللا 

واعلموا أنكم 
ملقوه وبشر 

 )املؤمنني
 )223البقرة من اآلية (

 

 صدق اهللا العلي العظيم                                                     
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